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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 

Bod
y

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Vysoce aktuální  problematika. Standardní zpracování zvoleného tématu. 

2
Samostatnost  zpracování,  pohled  autora  do  problematiky,  práce  s literaturou  a  přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Zvolené  téma je  zpracováno  přehledně  a  je  dodržena  jeho  logická  struktrura.  Autorka  v 

dostatečné míře popsala teoretická východiska dané problematiky a přidala i vlastní pohled  

na zkoumaný problém. Dále ve velmi dobré míře osvědčila i schopnost práce s odbornou 

literaturou a efektivní využití zahraničních literárních zdrojů.   
3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Autorka projevila velmi dobrou teoretickou znalost problematiky, což se následně pozitivně  

odrazilo v precizním zpracování a logické interpretaci výsledků v rámci praktické části práce.  

. 

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

3

Práce má velmi dobrou  formální  a solidní jazykovou a stylistickou úroveň. Rozsah práce,  

spolu s grafickou podobou, plně odpovídá formálním požadavkům kladeným na bakalářskou  

práci. Zároveň jsem nenalezl žádná zásadní nedodržení publikační normy.  

 

Body 
celke
m  

14



Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Zajímavá práce. Určitě by stálo za to, zopakovat šetření na větším souboru 

respondentek. 

Otázky k 
obhajobě: Rekrutovaly se respondentky pouze z pacientek před zahájením léčby ?

Vidíte nějaký potenciální problém ve sledování BMI charakteristiky ?

 Jak  byste  postupovala  nyní,  když  znáte  všechna  úskalí  výběru  členů  do 

kontrolní skupiny, v případě opakování dotazníkového šetření ?

 

 

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Výborně

Datum:  5.6. 2013

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


