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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Diplomová práce se zabývá aktuální 

problematikou. Text je psaný přehledně s osobním zájmem autorky. Vyslovena jsou konkrétní doporučení 

pro praxi. 

Shledávám drobné formální nedostatky např. nejednotné uvedení názvu práce (titulní strana a zadání 

diplomové práce). Přílohy G a H obsahují název pracoviště, které si ale při prostudování práce nespojuji se 

zdravotnickým zařízením, kde výzkum probíhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jaká kritéria vedla k výběru edukačních materiálů používaných na obou vybraných pracovištích? 

 

2. Setkala jste se v praxi s nutností provádět kolonoskopii opakovaně z důvodu špatné přípravy střev? 
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