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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
výstupů práce…
1

Práce je velmi dobře zpracovaná a ukazuje současný postoj zdravotníků ke kouření. Data jsou
bohužel zcela převzata ze studie, která se provádí v rámci procesu začleňování FNKV do sítě
nekuřáckých nemocnic.

2

Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na 4
praktické výstupy.…

3

Práce je velmi pěkně zpracovaná, autorka plně pochopila problematiku kouření a spotřeby
tabákových výrobků.

3

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 3
i teoretický přínos práce…
V praktické části práce je provedena analýza kuřáctví ve FNKV.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Práce je zpracována do šesti částí, v nichž jsou řešeny údaje týkající se prevalence kuřáků, druhy 3
užívání tabákových výrobků, léčba závislosti, prevence. V praktické části práce je na základě
deskriptivní dotazníkové studie provedena analýza dat a vyhodnocena prevalence kuřáctví ve
FNKV
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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

