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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Práce je velice aktuální vzhledem k narůstajícímu počtu rezistentních izolátů, které se ve zvýšené míře uplatňují
na území ČR. Práce velice přehledně zpracovává národní organizace a projekty, které se danou situací potýkají.
Práce by mohla sloužit v praxi pro „ uvedení “do problematiky bakteriální rezistence například začínajících
„managerů“ v oblasti zdravotnictví.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka čerpala především z internetových zdrojů. Což je nicméně aktuální trend. Právě měnící se situace na
poli rezistence nicméně právě k takovémuto dominantnímu vyhledávání zdrojů zadává důvod. Většina národních
i nadnárodních institucí používá internet jako komunikační médium.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 3
i teoretický přínos práce…
Velice oceňuji samostatnou orientaci v poměrně složitému tématu práce. Autorka přes zaměření svého
dosavadního teoretického vzdělání dokázala nejenom najít a identifikovat vhodné zdroje, ale i přehledně
zpracovat problematiku.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Formální stránka práce se mi velice líbila. Jako vedoucí práce jsem nemusel prakticky zasahovat do slovosledu
tak aby nedocházelo k nepřesnostem a nejasnostem. Rozsah práce je přesně takový jaký bych očekával. Proto
dle mého názoru splňuje požadavky pro obhajobu práce.
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Poznámky,
doplňky
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Otázky k
obhajobě:

U kterých skupin antimikrobních preparátů vzniká nejčastěji rezistence ?
Kterými opatřeními je možné předcházet vzniku rezistence ?
Jsou tato opatření v praxi aplikována v ČR ?
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Velmi dobře
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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

