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Předložená  bakalářská práce na téma „Kraniofaciální epitézy“ je zpracovaná na 59 stranách  

textu, za použití 18 literárních 35 internetových zdrojů. 

 

Studentka si klade za cíl cituji „pomocí systematické rešerše dostupných zdrojů zhotovit  

ucelený přehled informací týkající se kraniofaciálních epitéz…“. 

 

Práce je členěna do 13ti kapitol. Uvedené členění není standardní, není také v souladu  

s doporučeními pro bakalářské práce, protože obsahuje Úvod (kap 1) v kap 2 jsou Cíle, úkoly  

a metodika – potud by bylo vše akceptovatelné, následující části práce však neobsahují  

žádnou kapitolu Výsledky, i když v abstraktu je o výsledcích hovořeno, dále není zařazena  

Diskuse, až poslední kapitola je Závěr což je vyhovující. 

 

Práce je v metodice kap 2.2 označena jako systemická (patří systematická) rešerše, ale krom  

uvedení databází a jazyka není uvedeno žádné kritérium, nejsou stanoveny výzkumné otázky  

a jak již výše uvedeno, nejsou uvedeny žádné výsledky v dalších pasážích, rovněž tak není  

nikde uvedeno kolik bylo vyhledáno zdrojů které by odpovídaly stanoveným kritériím. 

Všechny části bakalářské práce tj. od strany 14 (od kapitoly 3) až po stranu 58 (kap. 12)  

představují popis různých témat – nikde není uvedeno proč zrovna byla tato témata  

vybrána, zařazena atd.  

Na předloženou práci není tedy možné pohlížet jako na rešerši, protože ta by musela 

mít jasně uvedený cíl, výzkumnou otázkou, popsaný postup vyhledávání zdrojů, uvedená  

kritéria výběru a v neposlední řadě popsaný postup kvalitativního hodnocení analyzovaných  

textů. 

 

Studentka pro svou práci vybrala zajímavé téma kraniofaciálních epitéz a k tomu sepsala  

několik kapitol resp. zpracovala témata od anatomie – kostra a svaly, cévní zásobení, slinné  

žlázy atd. atd, věnuje se nádorům v kraniofaciální oblasti, historii, materiálům a řadě dalších  

témat, aniž by kdekoliv v úvodních pasážích a především metodice popsala způsob řazení a/  

nebo výběru témat. Až v závěru se čtenář dozvídá, že cílem bylo podat ucelený přehled o  

dané tématice, což je zcela jiný cíl než v úvodu uveden í literární rešerše. 

Práce je skutečným, stručným přehledem dostupných (jak autorka uvádí) zdrojů a připomíná  

spíše stručnou příručku k dané tématice. 

 

Studentka údajně zápasila s nedostatkem zdrojů, ale zde jsem jiného názoru, protože při  

běžném vyhledávání prací dle klíčových slov nalezneme mnoho dalších prací, které nikde  

citovány nejsou. Krom uvedeného práce obsahuje řadu anatomických témat, kdy se skutečně  

jedná o zbytečné opisování běžně známého. 



V celé práci postrádám vlastní názor autorky k dané tématice a jak již uvedeno výše chybí  

kapitola diskuse a výsledky. 

 

V převážné části kapitol jsou použité zdroje citovány, nalezla jsem několik pasáží, kde  

citování není zcela správné – např. s. 45 v textu je hovořeno cituji „jak uvádí Mazánek"“ ale  

zdroj uveden není, kapitoly 8.7 až 8.11 zde nejsou uvedeny žádné zdroje, u řady obrázků jsou  

uvedeny nesprávné zdroje, nebo neúplné. 

 

 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce Lenky Starčevské je velmi netypickou prací a nelze na ni 

pohlížet jako na literární rešerši. Budeme-li zpracovaná témata brát jako jistou příručku 

k oboru, který studentka studuje, mohu práci doporučit  komisi pro státní závěrečné zkoušky. 

Hodnocení ponechávám na průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je stupněm 

dobře.  

 

Dotaz pro obhajobu: Jaká je Vaše osobní zkušenost s kraniofaciálními epitézami z praxe? 
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