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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…
Téma bakalářské práce je aktuální a významné vzhledem k frekvenci výskytu nádorových onemocnění. Práce
mapuje nejenom výskyt onemocnění, ale též se zabývá rizikovými faktory a možnostmi prevence vybraných
novotvarů.
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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 zpracovala zadané téma velmi přehledně, vycházela z dat o hlášených případech onemocnění z registru
ÚZIS. Popsala incidenci a mortalitu vybraných novotvarů v ČR .
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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…
Zadaný cíl práce byl naplněn. Výsledky byly zaznamenány tabulkově i graficky s podrobným komentářem o
výskytu šesti nejčastějších nádorů v ČR (ca bronchogenní, ca kolorektální, ca prsu, ca prostaty, ca děložního
hrdla, ca pankreatu)

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je po stránce odborné i formální velmi dobře zpracována, doplněna je přehlednými grafy a
tabulkami.

Body
celkem

4

13

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Hodnocení celkem:
Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
výborně
Datum:

21.8.2013

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

