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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je jasně stanoven v úvodu. V podstatě byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Celá práce je rešeršního charakteru. První část textu je věnována hemostáze a mechanismům 
hemostatických procesů. Text je vcelku vyvážený a přehledný. Následuje pasáž popisující 
patofyziologii hemostázy, která je nejrozsáhlejší částí práce. Autorka se zde zabývá krvácivými stavy, 
trombotickými stavy, trombofilními stavy a terapií dvou posledně zmíněných. Tento text již ztrácí na 
čtenářském komfortu, jsou zde dlouhé kapitoly, s nejasnými mezinadpisy různého formálního 
provedení, což znesnadňuje orientaci čtenáře. Autorka zde také míchá informace o příčinách, 
prevenci, léčbě atd. Text vypadá jako autorčiny výpisky z literatury, které ovšem nestihla přetvořit do 
podoby bakalářské práce. Z obsahového hlediska jsem zde však nenašla vážnější chybu. Poslední 
část práce je zaměřena na nemoci srážlivosti krve v Severních Čechách. Její obsah se ovšem 
nakonec týká celé České republiky, na Severní Čechy jsou zaměřené jen vybrané údaje. Najdeme zde 
pel–mel informací, od výskytu nemocí, organizace zdravotnické péče po svaz hemofiliků, nákazu 
léčených hemofiliků virem HIV v minulém století a pokusu o kazuistiku.   
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 46 stran textu. Má předepsané formální členění, obsahuje anglický abstrakt. Kapitoly 
mají velmi rozdílnou délku, některé obsahují 2 věty, jiné jsou na několik stran. Zde bych volila 
vyvážený kompromis, krátké kapitoly sloučila a dlouhé naopak rozdělila na několik kratších. Jazykový 
projev autorky je na dobré úrovni, prakticky bez chyb. Výhrady mám k míchání informací a nejasnému 
členění podkapitol. Výběr citované literatury je v pořádku, i když autorka využívá i některé populárně 
vědecké tituly. Formální úpravu (nadpisy, mezinadpisy, velikost písma) doporučuji sjednotit. Zvážila 
bych i zařazení slovníčku pojmů a seznamu zkratek. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 
 
Předložená práce je vcelku standardní, odborná úroveň je odpovídající pro bakalářskou práci 
studovaného oboru zaměřeného na vzdělávání. 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě.  
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