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

 

 

Studentka Karolína Hrbková zpracovala bakalářskou práci na téma: ˶Informovanost žen o 

prekancerózách a nádorech děložního hrdla.˝ Výběr tématu je vzhledem ke studovanému oboru 

přínosný. Teoretická část práce přináší aktuální poznatky na dané téma, psána je na velmi dobré odborné 

úrovni, bez gramatických chyb.  

 

Pro sběr dat v rámci průzkumné části práce byl zvolen nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce. 

Metodika je dostatečně popsána. V rozsáhlé diskuzi je dostatečně a kvalitně komparováno.  

 

Studentka akceptovala doporučení vedoucí práce a po celou dobu pracovala zodpovědně.  

 

Bakalářskou práci Karolíny Hrbkové doporučuji k obhajobě s výslednou klasifikací A.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A 

 

 

 

 

 
Dne: 30.5.2022...............................................                    v.r.   ........................................................... 

                                  Podpis  

 

 

 


