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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka měla zadáno velmi zajímavé a aktuální téma korespondující se studovaným
oborem. V souladu se zadáním zpracovala teoretickou část práce, nicméně je možné vytknout,
že kapitoly 1 – 4 jsou příliš krátké, od jedné po tři strany, a práce působí nekompaktně.
Nevhodné je časté používání ukazovacích zájmen tento, tato, tyto, jedná se o slovní
vycpávky, které nepřináší nic k obsahu. V praktické části práce se pak studentka dle mého
názoru odklonila od zadání, neboť analýza rizik diabetických pacientů v práci zcela chybí (i
cílové skupiny, na kterou se autorka zaměřila), podrobně je popsán návrh opatření na zlepšení
stavu, který je určitě realizovatelný. Kapitola 8 je zpracována na odpovídající úrovni, tabulky
1 a 2 jsou přínosné. Dále mi vadí, že cíl práce se mění – na str. 28 je cílem analyzovat
diabetické pacienty a navrhnout jak zlepšit jejich stav, v závěru je cíl definován jinak.
Nevhodné je pak použití první osoby množného čísla v textu – působí dojmem kolektivní
práce, což jistě bakalářská práce není. Práci hodnotím jako dobrou, nebyl zcela naplněn cíl
práce.
1/2

Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Zpracovala jste práci sama? Pokud ano, proč jste tak často používala množné číslo?
2. Proč jste nezpracovala analýzu rizik diabetických pacientů při využití některé z metod,
které jako budoucí absolventka oboru Ovládání rizik jistě znáte?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 16. května 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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