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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Práce s názvem pocity úzkosti u pacientů po cévní mozkové příhodě je teoreticko–průzkumného
charakteru. Teoretická část je členěna do několika kapitol, které na sebe logicky navazují a reflektují
průzkumnou část. Gramatické chyby se vyskytují výjimečně, jen občas nějaké věty nejsou zcela
stylisticky a typograficky správně. Autorka správně používá citační normu a užívá velké množství
zdrojů. Metodika průzkumné části je i graficky znázorněna a pozitivně hodnotím zařazení a detailnější
popis škál užívaných při šetření úzkosti, která je zařazena v kapitole Vyšetřovací metody. Prezentace
výsledků je jasná a srozumitelná, diskuze obsahuje náležitosti, jež má, závěr shrnuje poznatky
i s výsledky a autorka splnila stanovené cíle. Spolupráci s autorkou hodnotím velice pozitivně
i společně s jejím zájmem o dané téma. Práci doporučuji k obhajobě.
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