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Hodnotící kritéria:
Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Předkládaná práce je ve shodě s obsahem a stanovenými cíli.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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4
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Struktura a členění práce
Struktura a členění práce je logické, srozumitelné , velice pěkné zpracování praktické části.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Autorka dodržuje terminologii. Vysoká jazyková úroveň.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Grafické zpracování a zařazení tabulek do textu považuji za přínos, přílohy odpovídají požadavkům AP.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Použité citace jsou řádně označené, je patrné, že autorka umí pracovat s textem.
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

2

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část předkládané práce je srozumitelná. Autorka využila dostupné zdroje, ale zároveň zařadila znalosti
získané při studiu dipl. farmaceutického asistenta. Přehlednost a řazení tabulek považuji za velmi zdařilé.
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Zhodnocení praktické části
Kvalitativní výzkum byl proveden velmi pečlivě. Autorka citlivě volila otázky a logicky zpracovala přehledný a
ucelený výstup, z kterého již při čtení práce je zřejmé, co vše vede k vředové chorobě, jaké faktory tuto nemoc
ovlivňují. Velmi pěkné.
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Poměr teoretické a praktické části
Vyhovuje.

1
Formulace diskuze a závěrů práce

Propracovaná práce, přehledná, logická, srozumitelná.

1
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Aktuálnost tématu je vysoká. Autorka zpracovala celou AP velice pečlivě, práce je čtivá, splňuje metodiku.
Doporučuji k využití pro studenty.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Doporučuji autorce tuto práci prezentovat na nějakém semináři pro NLZP. Práci doporučuji k obhajobě, nemám
otázek a přeji autorce hodně osobních i pracovních úspěchů.

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl/a

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.

Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):
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