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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    

   Cíle práce jako celku x    

 

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  x    

 

 

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky x    

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný  problém 

x    

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 

x    

 

 

4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému x    

   Definování cílů výzkumu x    

   Popis zkoumaného souboru x    

   Popis použitých metod x    

   Adekvátnost použitých metod x    

   Způsob prezentování výsledků x    

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

x    

 

 

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr  použité literatury x    

   Využití literatury v textu práce x    

   Správnost citací v textu x    

 

 



 

 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce x    

   Způsob shrnutí x    

   Validita závěrů  x    

   Přínos práce x    

 

 

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh x    

 

 

8. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  x    

   Akceptování rad a připomínek x    

   Samostatnost při zpracování práce x    

 

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

 x    

 

 

10. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  x   

 

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce x    

 

 

12. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě x  

 

 

Komentář a připomínky k textu:: 

Studentka zvolila druh onemocnění, které ze zdravotního hlediska nepředstavuje vážné riziko (acne 

vulgaris), přesto může být složitým problémem, protože ovlivňuje vzhled pacienta, je viditelný na první pohled, 

a navíc těžší formu onemocnění pacient řeší mnoho let. Tím zasahuje do způsobu života pacienta. To je aspekt, 

který studentku v rámci její pilotní studie zajímá: dopad charakteru onemocnění na psychosociální oblast 

pacientova života (sebepojetí, vztahy) a to, jakým způsobem ovlivňuje pacientovu kvalitu života. 

Průzkum, který pacientka provedla mezi pacienty dermatologických ambulancí, ukázal, že akné 

způsobuje nespokojenost pacientů s vlastním vzhledem, a to vede k jejich sníženému sebevědomí. Sociální 

oblast je zasažena zejména v souvislosti se sebe-prezentací v situacích jako je navazování nových kontaktů. 

Pacienti nevnímají, že by akné ovlivňovalo jejich povahu a běžný životní režim, práci, volný čas či blízké vztahy 

(v rodině). Ukazuje se, že délka léčení akné ovlivňuje psychické prožívání pacientů. Studentka navrhuje 

případné další prozkoumání problému kvalitativní studií. 

 Téma, které studentka zvolila, je aktuální vzhledem k současnému rozvoji psychosomatické medicíny. 

Poukazuje na zkušenost, že u každého onemocnění je zásadní zohlednění psychosociální oblasti. Její význam je 

stejný, jako biologické aspekty nemoci. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1) Jaký máte názor na psychoterapii jako nástroj pro ovlivnění sebevědomí pacientů trpících akné? 

2) Myslíte, že by motivaci pacienta k léčbě akné mohla ovlivňovat délka samotné léčby? 
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