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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    

Obsah práce se shoduje s cílem , kterým bylo popsat problematiku onemocnění a upozornit na 

další onemocnění či alergie, která se s celiakií pojí.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce má obvyklou strukturu. Obsahuje stručný anatomický úvod, patologii, několik podkapitol je věnováno 

onemocněním, která se často vyskytují u pacientů s celiakií. Některé informace se často opakují. Kapitola o 

anatomii by měla být více zaměřena na klíčovou část, kterou je z hlediska nemoci tenké střevo.   

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Práce je psaná spisovnou češtinou, překlepy a textové chyby se vyskytují vzácně. Občas jsou však v textu 

formulace spíše laické, nejednoznačné, např. - kap. 2.6.4 zakázané a nevhodné potraviny (při dietním stravování 

se některé složky ze stravy vylučují, ne zakazují….). Vhodně je zařazena kapitola o malabsorpci některých dalších 

živin, zejména akcesorních, jako jsou vitamíny či biogenní prvky. Zde je velký prostor pro práci farmaceutického 

asistenta.  

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Práce je přehledná s kvalitním tiskem, vzhledem k charakteru a pojetí praktické části nejsou použity grafy ani 

tabulky. Přílohy pěkně doplňují text práce.  

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  



Studentka pracovala samostatně, ale zbytečně se dostávala do časové tísně. Připomínky vedoucí práce 

respektovala. 

    1           2     3       4 

 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

V práci bylo použito 7 monografií a 15 elektronických zdrojů, postrádám periodické prameny (např. časopis České 

společnosti pro výživu, Praktické lékárenství z nakladatelství  Solen atd.).   

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je přehledná, obsahuje všechny potřebné informace. Některé informace jsou nevhodně 

zjednodušeny nebo formulovány laicky (př. s. 14 zinek je důležitý k obraně proti infekcím, s. 13 - tenké střevo 

neumí tyto řetězce rozložit). Text může po korekci  posloužit jako podklad pro samostudium. Drobná výtka 

směřuje k tomu, že informace jsou zpracovány převážně za použití jedné publikace.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část obsahuje kazuistiky, které autorka sestavila na základě rozhovoru s lidmi, kteří trpí celiakií. Autorka 

text vhodně zkorigovala. Všechny kazuistiky stručně shrnula a okomentovala, ze souhrnu vyvodila v samostatné 

kapitole odpovídající závěry a doporučení. V této a další kap. 3.2 spatřuji hlavní a zásadní přínos celé práce, jsou 

zde uvedeny OTC přípravky, které jsou vhodné pro celiatiky a které lze při expedici doporučit pacientům s celiakií 

pro samoléčbu běžných nebo typických obtíží.   

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Vyhovuje metodice školy.  

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuse ve stručnosti shrnuje informace uvedené v předešlých kapitolách, jsou krátce okomentovány.  

    1           2     3       4 



Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce obsahuje základní informace k tématu v přehledné a čtivé podobě, lze ji po úpravě  využít pro samostudium.   

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Práce splňuje formální i věcné požadavky kladené na absolventské práce a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Jak byste laikovi vysvětlila rozdíl mezi celiakií, nesnášenlivostí lepku a alergií na lepek?  

   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

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

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 13. 6. 2015      Podpis:         

  


