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

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

3

Vzhledem k epidemiologické situaci v incidenci a mortalitě na kolorektální karcinom v ČR  je tato problematika
aktuální a potřebná.

2 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.…

3

Autorka prostudovala odpovídající literaturu a má přehled v dané problematice.

3 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…

2

Závěry nejsou vždy jasné, výstupy z vlastního dotazníkového šetření nejsou díky charakteru některých otázek 
prakticky využitelné k  formulaci preventivních opatření.

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

Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci,grafická úroveň je odpovídající.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Domnívá se autorka práce, že pravidelná konzumace „malého panáka“ 
alkoholu, jak je definován na straně 22 bakalářské  práce, může mít nějaký 
efekt  na možný vznik kolorektálního karcinomu?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce:   velmi dobře

Datum:
22. 6. 2011

Podpis: A.M. Čelko

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




