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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální a společensky závažné téma závislost na nikotinu.
Zmapovala užívání tabákových výrobků a postoje ke kouření u studentů 3.LF UK. Výsledky její práce mohou být
využity ve výuce preventivních oborů
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
V teoretické části práce se autorka zmiňuje o historii tabáku, zabývá se kouřením a jeho vlivem na organizmus,
upozorňuje na rizika spojená s kouřením různých tabákových výrobků, popisuje možnosti léčby a zmiňuje se
prevenci kouření na 3.LF UK.. Teoretická část práce, využití domácích i zahraničních zdrojů, dokazuje pečlivou
přípravu autorky na řešení zvoleného tématu.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

V praktické části práce si autorka stanovila jasné cíle, vyslovila 5 hypotéz. Vypracovala dotazník zaměřený na
postoje studentů ke kouření a na jejich kuřácké chování, přehledně zpracovala výsledky šetření u vybrané
skupiny studentů bakalářského a magisterského studia 3.LF. Získané výsledky uvádí v přehledných tabulkách a
grafech. V krátké diskuzi se zaměřila pouze na potvrzení či vyvrácení hypotéz.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce má 41 stran textu, 3 strany literárních odkazů. Výsledky práce jsou doplněny grafy a tabulkami. Použité
dotazníky tvoří přílohu práce. Po formální stránce odpovídá práce požadavkům kladeným na bakalářskou práci,
je psána přehledně, jazyková a stylistická úroveň je velmi dobrá.
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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

