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1.Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 

Vzhledem k tomu, že neustále přibývá osob postižených astmatem, zvolila autorka téma 

velice vhodné. Struktura práce odpovídá požadavkům, cíle a úkoly práce jsou formulovány 

přiměřeně. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 

s literaturou 

Autorka pracuje s dostatečným množstvím informačních zdrojů, náležitě je v textu cituje. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 

Cíl práce odpovídá názvu práce. Hypotézy jsou dobře zformulovány a jsou v souladu 

s názvem a cílem bakalářské práce. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 

Práce je řešena logicky, studentka použila metodu experimentu a metodu dotazníkovou. 

Výsledky jsou zpracovány graficky, přehledně a chronologicky řazené. 

V dotazníku bylo účastníkům zadáno 7 otázek, ve výsledcích jsou zkompletovány pouze 

odpovědi na 4 otázky. 

Zbývající odpovědi doplňte při své obhajobě. 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků  

Autorka při realizaci výzkumu pracuje velmi pečlivě, na průběh výzkumu zároveň s ní přihlíží i 

odborní pracovníci. 

Výsledky v dotazníku neúplné! Diskuze je kvalitní, autorka se vyjadřuje podrobně a jasně 

k oběma metodám a průběhu výzkumu i k jednotlivým hypotézám. 



 
  
 
 

 

 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými cíli, vědeckými 

otázkami a hypotézami. 

7. Formální stránka práce 

Bakalářská práce po formální stránce splňuje požadavky na ní kladené. Jazyková i stylistická 

úroveň je přiměřená, text je přehledný. Počet informačních zdrojů považuji za dostatečný 

pro závěrečnou práci. 

8. Celkové hodnocení práce 

Studentka prokázala, že dané problematice rozumí a dokázala, že zvládá problematiku 

vědecké práce. 

 

 

 

Otázka: Vyplývají z textu –nejsou v odpovědích.  

V kolika letech se Vaše astma projevilo? 

Jaká antiastmatika užíváte? 

Jaké projevy má Váš astmatický záchvat? 
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