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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Úvodem je nutno zdůraznit, že diplomantka si téma své práce zvolila u Dr. Klusoňové, která ale  
z fakulty odešla a tato práce tedy přešla na nového školitele. Diplomantka měla tedy tento úkol 
obtížnější než jiní studenti.   
Studentka pracovala po celou dobu samostatně a z práce lze vidět, že zvolené téma ji opravdu 
velmi zajímá. Velmi kladně lze hodnotit vysoký počet zpracovaných operačních protokolů (982) i 
dotazníků získaných přímo od pacientů (148), vysoký počet respondentů dává práci validnost 
v kontextu s ostatmími podobnými studiemi 
 
Vyhodnocování a zpracování získaných výsledků studentka prováděla také samostatně a na 
mé připomínky či otázky vždy reagovala rychle, případně zdůvodnila z jakého důvodu volila ten 
určitý postup či formulaci při zpracování výsledků. Tato diplomová práce podává jasnou zprávu 
o incidenci kýl ve středočeském kraji a může být nápomocna při zíkávání informací nejen o 
patofyziologii kýl, ale také o četnosti jednotlivých typů kýl, jejich léčebném řešení či problémech 
pacientů, kteří touto patologií trpí. 
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