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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…
Práce poskytuje celkový pohled na nespecifické střevní záněty, tedy závažné onemocnění, které ovlivňují život
pacienta a jeho okolí. Jedná se o rešerši se zaměřením na rizikové faktory, které se nacházejí u Crohnovy
choroby a Ulcerózní kolitidy. Přispívá k pochopení problematiky spojené s chronickými onemocněními, kterých
v naší civilizaci neustále přibývá.
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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.…
Autor práce přistupoval k psaní práce samostatně a svědomitě po celou dobu mého vedení. S ohledem na
náročnost problematiky se rešerše zhostil velmi dobře. Práce je podložena dostatečným množstvím, hlavně
anglických, zdrojů, které nejsou zastaralé. Práce je doplněna o několik obrázků a tabulek a poskytuje čtenáři
lepší porozumění dané problematice.
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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 práce byly dodrženy, práce podává komplexní náhled do rizikových faktorů nespecifických střevních zánětů
a kriticky hodnotí relevantnost těchto faktorů vzhledem k dostupné literatuře. Tuto práci je možno použít jako
výchozí bod při studiu nespecifických střevních zánětů. Autor práce si velmi dobře poradil s cizojazyčnou
literaturou a byl schopen se orientovat v odborném textu natolik, že mohl shrnout nejdůležitější poznatky o
rizikových faktorech u Crohnovy choroby a Ulcerózní kolitidy.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň po mnoha nesrovnalostech a útrapách dopadla velmi
dobře. Práce má dostatečný rozsah vzhledem k tématu a je rozčleněna do logických celků. Práce má sedm
kapitol a nechybí seznam zkratek, který může velmi pomoci čtenáři s pochopením. Práce je doplněna obrázky a
tabulkami a také díky tomu se velmi dobře čte.
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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

