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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na výskyt kampylobakterióz v Pardubickém kraji v letech 2009 –
2013. Zpracovala trend výskytu za uvedené časové období a porovnala incidenci uvedeného onemocnění
s celorepublikovým výskytem.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy.…
V teoretické části práce autorka prokázala dobrou orientaci v uvedené problematice, včetně prostudování
domácích i zahraničních literárních zdrojů. V praktické části autorka zpracovala výskyt kampylobakterióz za
období 2009 – 2013 v Pardubickém kraji, v jednotlivých okresech dle věku, pohlaví, klinického průběhu atd.
3 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…
Bakalářská práce splnila zadaný cíl. Výsledky autorka prezentovala tabulkově i graficky s podrobným
komentářem. Výsledky uvedené práce bude možné využít i na odborných seminářích z oboru epidemiologie.

Body
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je po stránce odborné i formální zpracována dobře, jazyková i stylistická úroveň včetně grafů a
tabulek je v pořádku. Autorka pracovala samostatně, dílčí postupy pravidelně konzultovala.
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

