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Vedoucí práce

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…

4

Stále chybí dostatek studií, které by objektivozovaly efekt léčby pacientů s nejdražší diagnozou – bolesti v kříži
Autorka to dokázala s využitím škály bolesti a validizovaného standardizovaného postupu... 

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.…

4

Práce je napsána s nadhledem, schopností porozumět diskutovaným otázkám, s přihlédnutím k nejčerstvějším 
poznatkům v oboru.

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

Autorka si jasně stanovila hypotézu, jasně a konkrétně na ni odpověděla a to zcela srozumitelným způsobem.

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

4

Práce splňuje nároky kladené na vysokoškolsky vzdělanéhoodborníka.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Vše již bylo řečeno v práci

Otázky k 
obhajobě: Jak silně bolest působí na jednotlivé aspekty kvality života?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

VÝBORNĚ

Datum:
28.5.2012

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




