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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  průměrná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  průměrná. 

Invence autora/ky byla  průměrná. 

Iniciativa autora/ky byla  průměrná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla průměrná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací nebylo provedeno, neboť nebylo v práci potřeba. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo třeba korigovat a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla průměrná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Konstantinos Kolotsios performed literature search for recent trends the development in field of 
blood clotting influencing drugs. The thesis consists of standard chapters. 
Student started his research shortly before the term prescribed for the finalization of the Thesis. 
However, he made intensive effort to have all ready in time. Even if the first literature research 
versions in the topic were necessary to significantly complete and correct and text required 
many languages and some technical corrections, in the end the resulting text is usseful and very 
good overwiev. He was hardworking in the last days.  
Despite of the above comments, the thesis is finaly elaborated on a very good level even if with 
some formal shortcommings. The thesis corresponds in its extend and content to the task as 
well as to the convention in this type of qualification work. I recommend it to defence. 
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