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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 jejím názvem a stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Struktura práce odpovídá požadavkům na absolventskou práci. Kapitoly jsou logicky a přehledně seřazeny. 
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Odborná terminologie je až na drobné nepřesnosti správná, např. v kapitole 2. 4 Meningitida - mi chybí dodatek 

"meningokoková", neboť text napsaný v této kapitole nelze vztáhnout na další druhy meningitid. Formální 

zpracování je v pořádku, nacházím několik stylistických perliček např. str. 30, třetí odstavec - Kardiopulmonální 

resuscitace se dětský věk dělí na.... . 
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Práce je doplněna ilustračními obrázky. Na str. 16 a 17 jsou obrázky bez popisků, nicméně alespoň se zdrojem. 

Praktická část je zpracována do grafů, nicméně práce není vytištěna barevně, což tuto část práce trochu devalvuje. 

Práce obsahuje i přílohy, na tabulku rozdělení laryngitidy a epiglotitidy chybí odkaz v textu..   
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Student k práci přistupoval se zájmem, pracoval samostatně, pravidelně konzultoval. 
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Citace jsou v souladu s metodikou VOŠ MILLS. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Je uvedeno  11 literárních zdrojů a 3 internetové. Počet zdrojů odpovídá tomuto druhu závěrečné práce.. 
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Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je přehledná, logicky členěná, jsou  vybrány stavy se kterými se dost často můžeme setkat, na 

druhou stranu jsou vybrány také stavy, které se nevyskytují tak často, ale jsou natolik závažné, že je potřeba se o 

nich zmínit . Výhradu bych měla jen u kardiopulmonální resuscitace, která možná stála za podrobnější 

rozpracování (vzhledem k textům ostatních kapitol). Jednotlivé stavy jsou zpracovány jasně a srozumitelně. 
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Zhodnocení praktické části  

Dotazník byl směřován k rodičům dětí, u kterých se mohou tyto akutní stavy objevit. Vzhledem k tomu, že autorka 

žije v oblasti Orlických hor, byla zajímavá část o ušknutí zmijí obecnou. O grafickém vyhodnocení jsem se 

zmiňovala výše.   
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Poměr teoretické a praktické části  

Vyhovuje. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskuzi je vedena polemika nad důležitými částmi dotazníku. Závěr shrnuje stručně celou práci.   
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je napsána přehledně, jednotlivá onemocnění či úrazy jsou pečlivě vybrány. Práci dle mého názoru lze použít 

jako studijní materiál.  
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