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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lukáš Kucharík 
s názvem: Komparácia obsahu autolekárničiek v rámci štátov Európskej únie

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

37 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Bylo by zajímavé vědět, jak je to v zemích méně rozvitých (Afrika nebo některé asijské země) a s
autolékárničkami v těchto zemích? Jsou povinné?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Dobře uchopena práce, nečekal bych, že student dokáže vytěžit z naprosto nenápadně zvoleného tématu.
myslím, že spolu s svoji školitelkou uchopili téma velice správně a práce je napsaná čtivým jazykem, s
drobnými gramatickými překlepy, se slušnou diskusí a dobrou praktickou částí, je dobře zlovena i
teoretická část vzhledem k specializaci studenta.         

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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