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

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
výstupů práce…
Tématem bakalářské práce je vrozené dědičné metabolické onemocnění fenylketonurie, které představuje pro
pacienty a jejich rodiny obrovskou zátěž jak finanční, tak i časovou ve spojitosti s přípravou speciální diety.
Téma je zpracováno z pohledu pracovníka v lékárně, která distribuuje speciální dietní přípravky určené pro
fenylketonuriky.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části se autorka dopouští drobných stylistických
nepřesností, např. str. 17„nedostatek dlouhých mastných kyselin…, str. 40 2. odstavec o jakou knihu jde? Citace
z recentních zahraničních časopiseckých zdrojů jsou minimální.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
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Cíle, výzkumné otázky, případně hypotézy jsou v práci zmíněny pouze v úvodní kapitole patrně také proto, že se
jedná o přehledovou práci, u které je cíl jediný. Téma by si zasloužilo zúžení na jednotlivou oblast problematiky
fenylketonurie s jejím hlubším zpracováním. Takto obecný přehled má pouze informativní charakter bez většího
praktického či teoretického přínosu.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Práce má dostatečnou jazykovou a stylistickou úroveň, publikační norma byla dodržena, citační norma částečně
nejednotná. U citací z knih je třeba uvádět čísla stránek, pokud jsou uváděna celá jména autorů, je třeba tak
učinit vždy.

0-4

12

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Proveďte odhad finanční nákladnosti diety pro dítě ve věku 10 let, které je
plně závislé na produktech předepsaných lékařem.
Jak je to s hrazením přípravků pro PKU dietu pojišťovnami?
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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

