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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Hormonální kontracepce je ve světě rozšířená již více než 50 let a na miskách pomyslných vah převažuje
pozitivní efekt ve smyslu zábrany početí. Působení hormonu na ženský organizmus má ovšem daleko
komplexnější efekt a to jak pozitivní tak i negativní. A právě tím je práce originální a aktuální.
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů.
Autorka práce si sama zvolila téma, které zpracovávala s velkým elánem. Pravidelně konzultovala a akceptovala
určité výhrady školitele.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3
Autorka práce se dobře orientovala v problematice kterou si zvolila, samostatně zpracovala získaná data a
dostupné informace.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po formální stránce odpovídá práce nárokům na bakalářskou práci a to jak tématem, rozsahem, tak i jazykovou
a stylistickou úrovní.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Kromě pozitivních a negativních účinků hormonální kontracepce na ženský organizmus
popsala autorka i negativní účinky na životní prostředí. Co by se mělo udělat (podle autorky
práce) pro eliminaci nebo aspoň minimalizaci těchto negativních účinků?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

17.5. 2016

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

