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Počet stran: 54

Počet stran teoretické části: 13

Počet stran empirické části: 'r',

Počet přÍIoh: 0

Počet titulů v českém jazyce:
(min. nočet 15)

20

Počet titulů v cizím jaryce:
ímin. oočet 1)

7

Počet internetových zdrojů:
(min. poěet 5)

2

Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
ínehodící se škrtrrěte):
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originalita lrvaliÍikační prríce
vV" 100 oÁ

I Formální zpracování bakalářské práce
Maximální
počet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 DodrŽeď stanoveného rozsahu bakalařské práce 5 4
1.2 Clenění kapitol, podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační

oráce
5 5

1.3 Jazvkovét úroveň textu 5 4
1.4 Uprava textu, grafu, tabulky ) 5
1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu, přehled minulé i současné

literární rešerše ke sledované tématice v české i cnojazyčné
literatuře, zabyvá se teoreticlqými ýchodisky zkoumání problému,
současným stavem řešení a nevyřešenými otázkami, jsou jasně
definovány cíle práce. popis problému)

10 I

, Úroveň zpracování teoretické části
Maximální
počeú bodů

12

Bodové
hodnocení

2.1 Vwáženost teoretické a empirické části 6 6
2.2 Loeická návaznost v textu 6 6
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otánlŠy, případný komentář k bakalářské práci:

Teoretická část je přehledně vypracována, jsou zde zmíněny všechny důležité informace

týkající se alergie na jed blanoKídlého hmyzu spolu s odkazy na odbornou literaturu.

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Bepon*euiiDoporučuji i:.5::::: lNeeeperuruii

Navrhované hodnocení (napište výstednou známku): výborně

orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známlqy:

Počet bodů Zná'mlr<a

r00 -90 I
89 -79 2

78 _ó8 3
67 a méně newhověl

Místo, datum: Y Plzni' 10.5.2016

3 Úroveň zpracování empirické části
Maximální
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Formulace a vYmezení problému a cíle práce 5 4
3.2 Formulace výzkumných otiázek, předpokladů' hwotéz 5 4
J.J Adekvátnost zvolených výzkumných metod 4 4
3.4 VÝběr a charakteristika vzorku 4 4
3.5 Analýza a intemretace výsledků. statistika 10 10

3.6 Diskuze (ýzkumnikova schopnost analýzy, interpretace a rozbor
hlavních výsledků, konstatuje přijetí či odmÍtnutí otinek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a oorovnání rrýsledků s cíli oníce)

l0 I

3.7 Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro
oraxi a další výzkumné šetření)

10 9

4 Práce s citační a bibliocraÍickou normou J 4
5 Snolunráce sfudenta s Yedoucím nráce 5

6 Celkový počet získaných bodů 100 90
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