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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika je aktuální i když dost opomíjená, zejména s ohledem na motivaci a získávání nových dárců z řad
mladé generace.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce je napsaná přehledně od historie až po rizika podávání krevních přípravků a svědčí o dobré orientaci
studentky v této problematice. Trochu prostoru by si ale zasloužila také „bezkrevní medicína“ z hlediska
perspektiv, výhod a nesporných limitací (nejenom u Svědků Jehovových).
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Práce je stručná, ale kompaktní a výsledky dotazníkového průzkumu vhodně zapadají do celkového kontextu

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po stránce formální, jazykové i stylistické práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Grafické
zpracování je přehledné, komentář ke grafům odpovídající.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak je legislativně ošetřeno odmítání krve a krevních přípravků u Svědků
Jehovových, zejména u dětí, případně u osob v bezvědomí?
Jaké jsou výhody, limitace „bezkrevní medicíny“, kdy lze použít
erytropoetin?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
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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

