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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření y
práce
0-4
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění
4
předpokládaných výstupů práce…
Nový přístup v léčbě kriticky nemocných pacientů spočívá v časné mobilizaci. Jednou
z možností je metoda funkční elektrickou stimulací asistované ergometrie (FES- CE).
Diplomantka v práci ukazuje, jakou zátěž pacienti při terapii podstupují. To je velice
důležité, protože z hodnot, které jsou pro terapeuta v okamžik terapie k dispozici, to
možné není.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled
4
nejzávažnějších domácích i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i
v širších souvislostech zejména s ohledem na praktické výstupy.…
Studentka zpracovala práci samostatně, problematice porozuměla dobře. Zpracovala
dostupnou, především zahraniční literaturu.
3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné
4
zvládnutí odborného problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a
závěry práce, skutečný praktický i teoretický přínos práce…
Cíle a záměr práce, výzkumné otázky i hypotézy byly formulovány jasně a
srozumitelně. Výsledky ukazují, že jich bylo dosaženo. Diplomantka prokázala
schopnost samostatného zvládnutí odborného problému. Práce přinesla praktický
přínos.
4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická
4
úprava práce, dodržení publikační normy…
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Formální zpracování práce je v pořádku a v souladu se směrnicemi. Oceňuji grafickou
úpravu a dokumentaci výsledků pomocí grafů.
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Hodnocení celkem: Doporučuji.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte
Doporučená
hodnocení
BODY

4

klasifikace

celkového
Poznámka

KLASIFIKACE

13 a více

Výborně

9 až 12

Velmi dobře

6 až 8
5 a méně

Dobře
Nevyhověl

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

