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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své práci věnuje cévní mozkové příhodě. Popisuje cévní zásobení mozku, věnuje se příznakům a
následkům tohoto onemocnění, organizaci nemocniční péče v ČR.. V praktické části se zaměřila na
informovanost laické veřejnosti, její znalostí v poskytování první pomoci při vzniku tohoto onemocnění.
Zpracovávané téma je velice aktuální neboť včasné rozpoznání příznaků a rychlé zavolání odborné pomoci
snižuje rozsah následného postižení a mortalitu.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka použila celkem 24 zdrojů z toho 5 zahraničních, ze kterých při zpracování tématu čerpala. Doporučila
bych používání aktuálnějších zahraničních zdrojů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka pracovala velice samostatně. Teoretickou část zpracovala velice důkladně. Pomocí online dotazníku
zmapovala znalosti laické veřejnosti. Získaná data důkladně popsala.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Autorka dodržela formální náležitosti, díky vloženým tabulkám a grafům požadovaný rozsah
práce lehce překročila. Členění textu na kapitoly a podkapitoly je na velmi dobré úrovni.
Doporučila bych lepší grafickou úpravu v praktické části při zpracovávání grafů – sjednotit
styl písma.
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* 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

