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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma diplomové práce je významné pro všechny lékařské obory, kde se používá infuzní terapie. 

Jednoznačným přínosem práce je zjištění, že provedení proplachu by přispělo k dosažení správného a 

ordinovaného dávkování, zejména v případě léčiv s vysokou pořizovací cenou. Byla stanovena léčiva, 

u kterých provedený proplach přináší ekonomické výhody.   

Teoretický úvod je zpracován na dobré úrovni, cíle práce jsou konkrétní a plně odpovídají odbornému 
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2. Máte představu o tom, jakým způsobem naložíte s dosaženými výsledky ve Vaší práci?  
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