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Odborný přínos 2
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Míra samostatnosti studenta při práci 2

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

Posouzení výzkumné části (pokud je součástí)

Stanovení výzkumného problému 2
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce

Studentka Monika Hampelová se ve své bakalářské práci zaměřila na zmapování

faktorů, které mohou mít vliv na neplodnost páru. Pomocí dotazníkového šetření se pokusila

zjistit, které faktory z pohledu oslovených žen mají vliv na jejich neplodnost.

Studentka pracovala v podstatě samostatně dle stanoveného časového harmonogramu.

Konzultovala řádně a při své práci využívala mých doporučení. Doporučení k přepracování

práce stanovená odbornou komisí státních závěrečných zkoušek studentka akceptovala a práci

přepracovala.

Bakalářská práce studentky Mo n ik Y Ha m pel o v é odpovídá požadavkům kladeným

na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

v Ý s led n á kl a s ifi ka c e (možnosti klasifikace - výborně,
výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl)

VELMI DOBŘE

Doporučuji / Hedoporuěuji bakalářskou práci k obhajobě.
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