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

4

Problematika methicilin rezistentních stafylokoků (MRSA) je významné a stále aktuální téma, neboť nákazy 
těmito kmeny komplikují léčbu nemocného, vedou k nutnosti změnit režim ošetřování a zvyšují náklady 
zdravotnického zařízení.    

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.…
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Zadané téma bylo vypracováno velmi pečlivě a podrobně

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…

4

Cíle a záměry práce byly naplněny beze zbytku. Přílohy – tabulkové i grafické zpracování výstupů za posledních 
5 let – jsou přehledné a vyčerpávající. Práce poskytuje přínos v rámci řešení uvedené problematiky.

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

3

Bakalářská práce splňuje formální, jazykové, stylistické i grafické požadavky na úroveň 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaká je distribuce výskytu MRSA podle věku a pohlaví, příp. základní 
diagnózy pacienta?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

výborně

Datum:
3.6.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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




