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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:
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Případný komentář: --------------Míra shody je ˃5 %. Závěrečná práce není plagiát.
Případný komentář: --------------Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Téma hodnotím jako přínosné a aktuální. Bakalářská práce vykazuje nejednotnost v názvu práce a v tématu
práce v zadání. Teoretická část je zaměřena na popis daného onemocnění a kompenzační pomůcky, postrádám
zaměření na kvalitu života. V práci se vyskytuje velké množství zkratek, které jsou sice na začátku práce
vysvětleny, ale nejsou vysvětleny při prvním použití v textu což ztěžuje orientaci v textu. Cíle práce jsou
vhodně formulovány. Popis metodiky považuji za dostačující. Výsledky jsou zpracovány do grafů a tabulek.
Na více místech je tabulka nebo graf na jedné straně a komentář na další, což nepřispívá přehlednosti. Diskuse
je zdařilá, propracovaná a odpovídá na stanovené průzkumné otázky. V závěru by mohl být věnován větší
prostor pro shrnutí samotných výsledků průzkumu.
Celkově hodnotím práci pozitivně, zejména oceňuji širokou základnu zahraničních zdrojů, inspiraci
standardizovaným nástrojem a vytvořený edukační materiál.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Poskytla jste edukační materiál organizaci, kde probíhal průzkum?
2. Jaký výsledek byl pro Vás nejpřekvapivější?
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