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1. Téma a cíl práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku

výstižné

odpovídající

částečně
odpovídající

cíl a záměr
nevýstižný

X
X

2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu

vysoká

střední
X

nízká

nevyhovující

3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
Solidní přehled dosavadních
poznatků
Výběr relevantních názorů pro
daný problém
Logická výstavba práce (pořadí
kapitol)

výborné
X
X

velmi dobré

dobré

nevyhovující

3. Zpracování empirické části
Definování výzkumného problému
Definování cílů výzkumu
Popis zkoumaného souboru
Popis použitých metod
Adekvátnost použitých metod
Způsob prezentování výsledků
Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků

výborné

dobré

nevyhovující

4. Literatura a práce s literaturou
Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu

výborné
X

dobré

nevyhovující

5. Závěry práce
Splnění cíle práce

výborné
X

dobré

nevyhovující

X
X

velmi dobré
X

X
X
X
X
X
X

velmi dobré
X

X

velmi dobré

Způsob shrnutí
Validita závěrů
Přínos práce

X
X
X

6. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh

výborná

velmi dobrá
X

dobrá

nevyhovující

7. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
Využití konzultací
Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce

výborné

velmi dobré

dobré

nevyhovující

X
X
X

8. Stylistická úroveň textu

výborná
X

velmi dobrá

dobrá

nevyhovující

9. Pravopisné chyby či překlepy

nejsou

naprosto
ojediněle
X

častější

velmi časté

velmi dobře

dobře

10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

výborně
X

doporučuji k obhajobě
X

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu::
Autorka výborně shrnula teoretické poznatky o Morbus Bechtěrev. Velmi oceňuji zodpovědný přístup
při psaní práce, konzultace a naslouchání mých připomínek. Komplexně zpracované kazuistiky v praktické části,
pro čtenáře přehledně shrnuté vstupní a výstupní vyšetření. V diskusi autorka velmi dobře mezi sebou
konfrontovala své názory, výsledky měření a studie
Co ale bohužel trochu ruší výsledný dojem z práce, je nerovnováha mezi některými kapitolami.
Například podkapitoly Laboratorní vyšetření nebo Farmakologická léčba jsou zpracovány na velmi odborné
úrovni, až se čtenář v textu ztrácí. Naopak podkapitola Fyzioterapie vyvolává pocit, že se nejedná o ucelený text
ale výtah z knihy.
Dále bych vytkla, že autorka i po konzultaci výrazně nezlepšila kvalitu obrázků v textu i v přílohách.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jak se změnil pohled na terapii Morbus Bechtěrev?
2) Co by podle Vás přispělo k lepší terapii Morbus Bechtěrev?
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