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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je srozumitelně popsán v úvodních partiích textu. Cíl teoretické části byl v podstatě splněn. 
Plnění cíle výzkumné části nelze posoudit, protože práce neobsahuje vyhodnocení hypotéz ani 
výzkumných otázek. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního badatelského/odborného 
přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje rešeršní část a vlastní výzkum. Autorka nejprve stručně charakterizuje obecné 
genetické faktory vzniku rakoviny a poté se věnuje rakovině prsu (kap. 2). Teoretická část je poměrně 
vyvážená a obsahuje všechny důležité informace. Výběr zdrojů je v pořádku. Nicméně zde najdeme 
některé nešvary a problematická místa. Některé věty textu nejsou bohužel příliš srozumitelné, např.: 
„Vznik a vývoj nádorového onemocnění charakterizuje teorie nádorové kmenové buňky říká, že nádor 
obecně vzniká z jedné buňky, u které po odehrání několika genetických změn  dojde  k jejímu změnění.“, 
„Existují i jiné typy karcinomů – tubulární, mucinózní – tvoří asi 3 % všech nádorů, kumuluje se mucin 
(Di Saverioet al., 2008) Pagetův atd., jsou vzácné.“ a další. Styl psaní jedna kapitola = jeden zdroj (př. 
kap. 1.1, 1.2, 3.1) by se v bakalářské práci již vyskytovat neměl. Množství velice krátkých a stručných 
kapitol vede k roztříštěnosti textu, př. kap. 2.2. Některé části textu jsou nedopsané (kap. 2.2). Za zdařilé 
ale naopak považuji kap. 3.2 až 3.5. Text v kapitole 4 by bylo vhodnější začlenit do tematicky 
odpovídajících kapitol.  
 
Následně autorka popisuje provedený výzkum, který ovšem vzbuzuje spoustu otazníků: 

- Na výzkumu se podílelo zřejmě několik dalších osob, jejichž jména ani autorský podíl není 
uveden (str. 41). 

- Autorka si stanovila hypotézy a výzkumné otázky, přičemž hypotézy nejsou správně 
formulovány. V textu práce nejsou ani hypotézy, ani výzkumné otázky vyhodnoceny. 

- Není mi jasné propojení hypotéz, výzkumných otázek a kazuistik. 
- Není mi jasný závěr vyplývající z kazuistik. 

Kapitola Diskuse je velice krátká a neobsahuje diskusi výsledků výzkumu. Pokud to bude v silách 
autorky, prosím o uvedení těchto informací na pravou míru u obhajoby. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 54 stran textu. Jazykový projev autorky má kolísavou úroveň. Práce má předepsané 
formální členění, obsahuje anglický abstrakt. Oceňuji zařazení seznamu zkratek. Citace literatury v textu 
se jeví při namátkové kontrole v pořádku. V textu najdeme občasné pravopisné chyby a překlepy, občas 
chybí interpunkce, nadpisy některých kapitol jsou bez číslování (např. str. 9), někde je vynechána 
úroveň číslování kapitol (př. na kap. 1 navazuje hned kap. 1.1.1), v textu najdeme i slova (př. 
nejvyskytovanějšími, str. 15, ozřejmění, str. 17), která v českém jazyce podle mého neexistují.  
 



 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, 
silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce je akceptovatelná díky rozsahu i obsahu teoretické části.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 30.8.2020                                                         RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                 
 

 


