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

3

Práce se souhrnně zabývá problematikou tropických nemocí nejenom ke vztahu k nemocem z povolání, ale 
zabývá se i vhodnou prevencí. 

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 se seznámila s problematikou onemocnění, popisuje jen vybraná, která se nejčastěji objevují jako 
nemoci z povolání u pracujících v zahraničí.  

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

Cíl práce není jasně formulován, ale pravděpodobně autorka chtěla přiblížit některá onemocnění vyskytující se 
v tropech. Práce by mohla použít v poradnách cestovní medicíny pro edukaci klientů, chystající se pracovat 
v zahraničí.

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

3

Práce splňuje požadavky, na rozsah, grafickou úpravu i stylistickou úroveň, které jsou kladeny na bakalářské 
práce.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaké skupině pracovníku (profese) doporučíte očkování proti vzteklině?

Do jakých destinací doporučíte toto očkování?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

Datum:
22.6.2012

Podpis:
MUDr. Jana Malinová

* 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




