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vedoucí práce   

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body
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Aktuálnost  problematiky,  originalita  práce,  praktická  potřeba  a  uplatnění  předpokládaných
výstupů práce…
Existují údaje, že je u nás i v současné době plnohodnotná rehabilitace pacientů po IM  podceněna
natolik, že se jí aktivně účastní necelá třetina pacientů. Téma práce proto považuji za velmi aktuální,
převést její závěry do praxe, je  však  t.č. nad možnostmi studentky. 
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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 praktické výstupy.…

4

Autorka  pracovala  zcela  samostatně,  vycházela  z řady  teoretických  prací  (  33  zdrojů,  z  toho  11
zahraničních) a  podala souhrnnou  informaci o dané problematice.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému,  získaných  údajů,  odborného textu.  Výsledky  a  závěry  práce,  skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cílem bylo shrnout  trendy v kardiovaskulární rehabilitaci,  jejich  výčet je zde logicky řazený a úplný.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Bakalářská práce je bez odchylek od požadované struktury, jazykové a stylistické nedostatky jsou
dány tím, že český jazyk není rodným jazykem studentky. Grafická úprava je bez závad.. 
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele: Přínosná práce.

Otázky k 
obhajobě:

Pacienty  jsme  dotazováni  na  možnost  jejich  návratu  k sexuálnímu  životu,
v jaké fázi onemocnění je  vhodné  tyto aktivity doporučit ?

 

 

 

Hodnocení celkem:  Doporučuji k obhajobě

    

Návrh klasifikace práce:   Výborně

    

Datum:      24. 8. 2017

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka
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