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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Práce s potenciálem praktického využití, originální nápad

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Teoretická část vychází pouze z literatury, chybí vlastní úvahy např. na téma etiky NS a archivace
screeningových kartiček v souvislosti s GDPR.
Práci by oživilo i připomenutí přínosu dvou významných lékařek, které se významně podílely na
zavádění celoplošného screeningu u nás: Doc. MUDr. Bohunky Blehové, CSc. a Prof. MUDr. Olgy
Hníkové, CSc. Obě pracovaly na Klinice dětí a dorostu FNKV.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Cíl práce, natočení edukačního videa, byl splněn. Video je zpracováno velmi pěkně.
Bohužel na snímku je pracováno se špatně vyplněnou kartičkou pro odběry. Aby mohlo být video
využíváno při edukaci, bylo by potřeba tuto sekvenci opravit.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Drobné nepřesnosti, překlepy.

Body celkem

4

11

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Mezi nejčastější chyby nepochybně patří nesprávně vyplněné kartičky. Důležité jsou
všechny údaje!
Vzorky nejsou zasílány běžným způsobem, jak uvádí autorka, ale doporučeně, kvůli
ochraně osobních údajů.
Chtěla byste, aby bylo Vaše edukační video využíváno v praxi tak, jak uvádíte ve své
práci? Jaký navrhujete způsob jeho distribuce?
Byla práce na Vaší bakalářské práci pro Vás něčím obohacujícím? Jestliže ano, čím?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

