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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce s názvem „Život mužů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní“ má velmi
dobrou úroveň. Téma práce si autorka vybrala z důvodu, jak uvádí, méně častého zaměření
bakalářských nebo diplomovaných prací na problematiku subjektivního hodnocení kvality života
mužů s touto diagnózou. Teoretická a výzkumná část má odpovídající rozsah stran a splňuje stanovené
cíle a výzkumné otázky.
V práci se objevují drobné nedostatky – překlepy, chybějící písmena ve slovech apod. (např. v legendě
pod obrázkem 15, s. 50 a 18, s. 55 a na s. 42 se neshoduje název otázky s otázkou v dotazníku, …).
V úvodu práce postrádám některé zkratky v seznamu zkratek a značek (např. VAS, BMI,…). Ve
výzkumné části se neshodují čísla u čtyř otázek z dotazníku s čísly otázek uvedenými v legendě pod
obrázky (s. 50 – s. 53). V informační brožuře vytvořené autorkou je chyba v číslování obrázků.
Přes chyby, které se v práci vyskytují, hodnotím práci kladně. Autorka prokázala schopnost dobře
pracovat se zdroji, třídit a vyhodnocovat data. Práci hodnotím výborně mínus.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1) Jedním z cílů práce bylo vytvoření informační brožury. Uvádíte, že byla vytvořena jako přínos
pro praxi. Jakým způsobem a kde hodláte tuto brožuru v praxi využít?
2) Překvapily Vás některé informace, ke kterým jste studiem literárních pramenů nebo
výzkumem došla?
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