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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Práce na téma následků drogové závislosti je v současné době opravdu aktuální.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Student samostatně zpracoval danou problematiku na poznatcích domácí i zahraniční literatury. Opírá
se ve svých zpracováních o skutečnost faktu z každodenního života.

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

1

Samostatně zvládl odbornou problematiku. Samostatně zpracoval získané údaje, které doplnil
o poznatky z odborného textu.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce na 70 stranách.
Grafická úprava je v souladu s dodržením publikační normy pouze částečně

8

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Grafická úprava – na stejné straně by měl být uveden graf i otázka se
zhodnocením výsledků šetření.
V počítačovém zdroji nebyly nalezeny symboly do vyšetřovacího kříže, jsou
uvedeny symboly náhradní.
1. Co je to droga – definice drogy a co znamená tzv. závislostní
potenciál?
2. Které věkové kategorie jsou v závislosti na pervitinu nejpočetnější?
3.Co znamená termín: Meth mouth, které části zubů jsou nejčastěji
poškozeny?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji

Návrh klasifikace práce:
Dobře
Datum:

Podpis:

24.5.2021
MUDr. Alena Hronová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

