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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

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 x      

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

0% práce není plagiát 

 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

 

Studentka v rámci své bakalářské práce definovala klíčové pojmy, kompetence svého oboru a popsala 

typy pracovišť, kde prováděla svá průzkumná šetření. V teoretické části definovala indikační skupiny 

léčiv. 

 

V praktické části provedla jednak průzkumné šetření vybraných pracovišť formou zúčastněného 

pozorování, tak i rešeršní šetření informací u vybraných léčivých přípravků. 

 

V diskuzi autorka použila pro porovnání svých výsledků jednu publikaci a dvě kvalifikační práce. 

Přínosem zvolené publikace je fakt, že jde o aktualizované vydání z roku 2018. 

 

Studentka v práci uvádí u léčivého přípravku Dalacin C jeho použití „pouze k léčbě závažných infekcí“, 

nicméně dle souhrn údajů o přípravku SÚKL, či příbalová informace též SÚKL, tak je toto léčivo 

indikováno i na méně závažné infekce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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