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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

Název práce a stanovené cíle se shodují s jejím obsahem.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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4

2

Struktura a členění práce
Práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jejich rozsah odpovídá řešené
problematice.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Všechny odborné termíny jsou uvedeny správně. Větná skladba však není vždy zcela logická, je zde i několik
gramatických chyb.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Grafické zpracování v některých bodech není v souladu s metodikou (např. oddělování odstavců).
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka pracovala samostatně, připomínky vedoucího práce se snažila řešit. Přístup ke zpracování práce nebyl
systematický.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

2

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Použité zdroje byly vybrány vhodně, jejich množství je ke zpracování tématu dostatečné, mohlo být však
vyhledáno více seriálových publikací.
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Zhodnocení teoretické části práce
Studentka zde popisuje poruchy spánku a různé druhy insomnie. Další kapitoly se pak zabývají léčbou insomnie.
Jednotlivé kapitoly jsou přiměřeného rozsahu, vystihují dobře podstatu problému a nezabíhají do zbytečných
podrobností.
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Zhodnocení praktické části
Dotazníkové šetření je vhodně zvolené a dobře zpracované.

1
Poměr teoretické a praktické části
Vyhovuje metodice MILLS.

1
Formulace diskuze a závěrů práce

Diskuze shrnuje dotazníkové šetření. Hodnocení výsledků odpovídá poznatkům získaným při zpracování teoretické
části a zdůrazňuje, že v léčbě nespavosti neexistují žádná rychlá a jednoduchá řešení. Klade důraz na spolupráci
pacienta s odborným personálem. Avšak některé věty by mohly být lépe zformulovány.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Nespavost je dnes na vzestupu. Důvodem je současný způsob života, který přináší stále více stresujících faktorů.
Léčba není jednoduchá, protože se jedná o psychosomatický problém. Určitě by mohla být léčba nespavosti
jedním z témat odborného poradenství poskytovaného v lékárnách.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Lišily se výrazně odpovědi respondentů získané z internetu od odpovědí získaných od zaměstnanců nočního
podniku?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):
nesouhlasím
Datum:

1. 9. 2015

souhlasím

Podpis:

