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Posudek
Celkové hodnocení práce
Zpracovaná bakalářská práce je originální, pojednává o aktuálním a praktickém problému
v kontextu oboru. Její zpracování má dobrou úroveň, text je vhodně členěn a dodržuje zásady
logické i formální strukturace textu. Stylistická úroveň práce je více méně dobrá, místy
limitovaná nezkušeností autorky. Teoretická část je poměrně kvalitní, včetně využití
zahraniční literatury – adekvátně k popisovanému tématu. Bylo by však vhodné věnovat více
pozornosti jejich užití v textu, kde se občas vyskytuje citace formálně neúplná. Správně byly
formulovány výzkumné otázky i hypotézy. Práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy
účastníků výzkumu. Výsledky praktické části by mohly pomoci v lepší edukaci dárců krevní
plazmy týkající se jejich stravovacích návyků a pitného režimu. Úroveň diskuse je přiměřená,
stejně jako formulace závěru. Studentka splnila všechny stanovené cíle. Kvalita dotazníku je
dobrá. Volba grafické dokumentace zahrnující tabulky a různé typy grafů je přiměřená.
Abstrakt, dobře zpracovaný stručný souhrn, dostatečně vystihuje zaměření bakalářské práce.
V části pojednávající o výsledcích by bylo vhodné zmínit ty nejzajímavější/nejpřekvapivější,
které nezasvěceného čtenáře zaujmou a vzbudí v něm motivaci k přečtení celé práce.
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Doporučuji / nedoporučuji k obhajobě
Klasifikuji stupněm

výborně

velmi dobře

dobře

neprospěl/a

Otázky a připomínky k obhajobě práce:
Připomínky byly vyřešeny v průběhu konzultací před odevzdáním bakalářské práce.

Otázky k obhajobě:
1) Jaké intervence by podle Vás mohly zlepšit stravování a pitný režim u konkrétních dárců
krevní plazmy, kteří opakovaně porušují stravovací a pitný režim před plazmaferézou?
2) Jak byste stručně shrnula závěry práce pro nově přicházejícího dárce, aby se vyvaroval
chybám týkajících se jídla a pití před odběrem krevní plazmy?
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