POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*
3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Karolina Kolářová

Vedoucí práce:

Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Název práce:

Životní styl vysokoškolských studentů

Autor posudku:
(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
3. LF UK
hana.provaznikova@lf3.cuni.cz , 267102333
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…

2

Předložená práce se zabývá stále aktuálním problémem, kvalitou života vysokoškolských studentů. Dotazovaný
soubor tvořili studenti bakalářských oborů na 3.LF UK, kteří ve svých studijních programech mají výuku
zaměřenou na zdravý životní styl. Autorka předpokládala, že studium ovlivní pozitivně životní styl oslovených
studentů. Výsledky studie lze využít při výuce.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka pracovala zcela samostatně. Prokázala velké zaujetí zvoleným tématem.. Prostudovaná literatura, na
kterou se odvolává v teoretické části práce, dokazuje její pečlivou přípravu na řešení tématu.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce je jasně formulován. Autorka vyslovila tři hypotézy. V diskuzi získané výsledky analyzuje, upozorňuje
na určité omezení jejich platnosti, dané počtem respondentů a složením souboru. Téma je zpracováno kvalitně,
má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe navazují. Doporučuji s výsledky práce seznámit vedení fakulty.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Po stránce jazykové i grafické je práce napsána na velmi dobré úrovni. Rozsah práce splňuje požadavky na
bakalářskou práci. Literatura je správně citována.
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Nemám připomínky
Jakým způsobem by mohly vysoké školy pozitivně ovlivnit životní styl
svých studentů
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

