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Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

x

Členění kapitol, návaznost

x

Práce s odbornou literaturou

x

Rozsah

x

Metodika
Cíle práce

x

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací

x

Vhodnost a správnost použitých metod

x

Popis, vysvětlení použitých metod

x

Prezentace výsledků
Správnost, přesnost

x

Přehlednost, jasnost

x

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

x

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky

x

Rozsah

x

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností

x

Dosažení stanovených cílů

x

Význam pro praxi, osobní přínos

x

Formální stránka práce
Dodržení směrnice, šablony
Stylistika

x
x

Gramatika

x

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

x
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:

Studentka Veronika Musilová vypracovala bakalářskou práci na téma: Adaptace nemocného
na Crohnovu chorobu. Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část
představuje kvalitní základ pro vlastní výzkumné šetření. Pro zajímavost jsou v závěru
teoretické práce zmíněny organizace a sdružení fungující po celém světě pro nemocné
s nespecifickými střevními záněty. Ve výzkumné části byla zvolena metoda kvalitativního
výzkumu pomocí nestandardizovaných rozhovorů s osmi respondenty. Autorka formulovala
smysluplné a reálné cíle, které se jí podařilo naplnit, jak to dokládají v bakalářské práci
prezentované výsledky. Pozitivně hodnotím vytvořený leták, který obsahuje stručný přehled
vhodných a nevhodných potravin v období relapsu a remise nemoci.
Připomínky:
Drobné chyby jsou v citacích v teoretické části, kde tečka je vždy před závorkou s citací.
Na straně 17, 47, 48 – jsou špatně zapsána %, není mezera mezi číslem a %.
V předložené bakalářské práci se vyskytují gramatické chyby.
Celkově práci považuji za zdařilou, práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a
doporučuji ji k obhajobě.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Máte představu, kde budete moci Vámi vytvořený leták pro pacienty s Crohnovou
chorobou využít? Spolupracujete s nějakou ambulancí?

Výborně minus

Výsledná klasifikace
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl)
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