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A) obecná část (vyp|ní hodnotitel)

B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

Posudek vedoucího bakalářské práce

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345

Studijní obor: Zdrav otní laborant 5345R020

Akademický rok: 2015t2016

Autor práce: Dagmar Voříšková

Název práce:
Stanovení specifických lgE-porovnání používaných
metod

Vedoucí práce: Ing. Jitka Gorčíková

Počet konzultací:
(min. počet konzultací 3ťsemestr)

2. ročník LS l 3. ročník ZS
ano I ano

Počet stran: 45

Počet stran teoretické části: 15

Počet stran empirické části: 14

Počet příloh: 1

Počet titulů v českém jazyce:
ímin. nočet 15)

11

Počet titulů v cizÍm jazycez
ímin. nočet 1)

22

Počet internetových zdrojů:
(min. počet 5)

8

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
ínehodící se škrtněte):

ANO

originalita kvaliÍikační práce
voÁ 100

I x'ormální zpracování bakalářské práce
MaximálnÍ
počet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 5

r.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační
ptáce

5 5

1.3 Jazyková úroveň textu 5 4

1.4 Uprava textu, grafy, tabulky 5 5

1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu' přehled minulé i současné
literární rešerše ke sledované tématice v české icizojazyčné
literatuře, zabyvá se teoretick1ými vychodisky zkoumiíní problému,
současnýryn Stavem řešení a nevýešenými otiíekami, jsou jasně
deÍinoviínv cíle práce. popis problému)

10 8

) Úroveň zpracování teoretické části
Maximálni
počet bodů

12

Bodové
hodnocení

2.1 VwáŽenost teoretické a empirické části 6 5

2.2 Losická návaznost v textu 6 5
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otázky' případný komentář k bakalářské práci:

Chybějící zdroje v českém jazycejsou nahraz€ny odbornou literaturou v anglickém
jazyce. To je způsobeno chyběním dostupné literatury pro toto téma.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuii l:trffi' lNedoňÉq+i

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): 2

Orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -90 1

89-79 )
78 -68 3

67 a méně newhověl

3
J-Uroveň zpracování empirické části

Maximální
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Formulace a Vymezení problému a cíIe práce 5 4
).L Formulace výzkumný ch otéuek, předpokladů, hypotéz 5 4

-).-J Adekvátnost zvolených výzkumných metod 4 4
3.4 VÝběr a charakteristika vzorku 4 4

3.5 Analýza a intemretace vÝsledků. statistika 10 8

3.6 Diskuze (ýzkumnftova schopnost analý zy, interpretace a rozbor
hlavních ýsledků' konstafuje přijetí či odmítnutí oÍázek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a pororryliínrí výsledlai s cíli práce)

10 6

3.7 Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentu z diskuze' doporučení pro
praxi a další l"ízkumné šetření)

10 6

4 Práce s citační a biblioerafickou normou 5 4
5 Snolunráce studenta s vedoucím nráce 3 5

6 Celkový počet získaných bodů r00 81

Místoo datum: P{eň' 1Í{.2015
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