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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
3
výstupů práce…
Práce je zaměřená na dosud opomíjenou problematiku, svým obsahem i pojetím je originální, její praktická
potřeba a uplatnění jejích výstupů jsou poněkud omezené.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka pracovala samostatně, důkladně se seznámila s řešenou problematikou, čerpala z nejvýznamnějších
literárních zdrojů, které se této věci týkají a zařadila do své práce i některé informace, které mají přesahují
zvolený rámec práce, tedy které mají obecnější platnost.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Autorka správně formulovala cíle a záměry práce, vzhledem k tomu, že jejím cílem bylo především shromáždit
určité informace, nestanovovala speciální výzkumné otázky ani hypotézy. Samostatné údaje uspořádala vhodným
způsobem a zařadila je do vhodně koncipovaného vysvětlujícího odborného textu. Její práce přináší zajímavé
výsledky, i když jejich praktický význam není zásadní.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Text práce má zjevné jazykové chyby, což však ukazuje, že studentka práci vyhotovovala převážně sama, s jen
minimální cizí pomocí (jazykovou). Rozsah práce je dostatečný (jistě nadprůměrný) a její grafická úroveň je
vysoká. Určitým drobným nevýznamným formálním nedostatkem je to, že na všechny publikace uvedené
v seznamu použité literatury nejsou v textu práce činěny odkazy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Kvalitní, velmi obsažená práce na zajímavé, dosud zřejmě podrobněji
neřešené téma.
Myslíte, že zdravotní stav občanů Mongolska pobývajících v České
republice se významně liší od zdravotního stavu českých občanů? Pakliže
ano, v čem tyto rozdíly spočívají?
Jaká opatření byste doporučovala ke zlepšení zdravotního stavu občanů
Mongolska pobývajících v České republice?
Podle jakých principů je poskytována zdravotní péče občanům Mongolska
v Mongolsku? Také tam existuje systém zdravotního pojištění? Jaká je
úroveň mongolských zdravotnických zařízení?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji práci k obhajobě.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně

Nevyhověl

Více jak jedna "nulová" položka

