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Téma práce si autor/ka si vybral/a z nabídky katedry.
Práce s literaturou autora/ky byla Výborná.
Jazyková vybavenost autora/ky byla Výborná.
Invence autora/ky byla Velmi dobrá.
Iniciativa autora/ky byla Výborná.
Autor/ka pracovala s částečnou pomocí vedoucího, velmi zodpovědně.
Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.
Metodická zdatnost a zručnost autora/ky byla velmi dobrá.
Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.
Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné.
Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla výborná.
Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.
Grafická a jazyková úprava byla výborná.
Působení autora/ky na katedře bylo přínosné.
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Autorka diplomové práce pracovala na svém tématu velmi poctivě, spolehlivě a zodpovědně.
Díky své přátelskosti, komunikativnosti a kooperativnosti zvládla velmi dobře organizačně
zaštítit administraci a sběr dotazníků ve spolupráci se zdravotnickým personálem FNHK.
Bohužel, zřejmě z důvodu suboptimálního časového managementu, autorka nezvládla časové
rozložení sepisování své diplomové práce. Na základě vzniklé časové tísně před termínem
odevzdání diplomové práce pak zřejmě opomenula zohlednit do svých výsledků odpovědi
otázky č.6. Bohužel z důvodu dovolené během léta, jsem měla možnost číst diplomovou práci
až po jejím odevzdání. Tímto bych ráda poděkovala konzutance PharmDr.Julii Zubrové, která
během svého volna měla tu možnost diplmovou práci na dálku částečně konzultovat. Neúplnosti
v diplomové práci byly svědomitě opraveny, dodatečně doplněny a prezentovány v rámci
obhajoby diplomové práce. Stejné úpravy bude tak nezbytné provést také v samotné diplomové
práci.
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