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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Celá teoretická část je zařazena chybně pod kapitolu č. 2: Anatomie a fyziologie tlustého střeva.  

 

Ve výsledcích nejsou označeny správné odpovědi u znalostních otázek, z grafů není jasné, zda 

respondenti odpověděli dobře. Výpočet procent v případě otázky s více odpověďmi je nejasný. 

 

V diskusi postrádám vztažení výsledků (např. postoje či informovanost o screeningu) k věku 

respondentů či k tomu, zda chodí nebo nechodí na preventivní prohlídky.  

 

Závěr se vztahuje pouze k první výzkumné otázce. Naopak se v závěru vyskytují informace které, 

i když jsou důležité, nevyplývají z autorčina šetření. 

 

Citace zdrojů:  

Má-li dílo dva autory, píší se v závorce v textu oba, což autorka nepíše. 

Marková (s. 22) v seznamu použité literatury chybí. 

Ministerstvo zdravotnictví citované na s. 23 v seznamu použité literatury chybí. 

 

Autorka nepracovala samostatně a nepracovala průběžně. Pracovat začala až na konci února 2017, což 

se projevilo na celkové kvalitě práce. 
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