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  vedoucí práce  
 

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
Bod
y 

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění        
předpokládaných výstupů práce… 4 

 Bakalářská práce se zabývá často citovanými rizikovými faktory kouření a sleduje korelaci kuřaček a              
pozitivity hormonálních receptorů u karcinomu prsu. Přestože najdeme v literatuře několik pozitivních            
efektů kouření (např. protektivní vliv na vznik karcinomu endometria), jeho silný vztah ke vzniku              
kardiovaskulárních a jiných onemocněních nás opravňuje k poučení pacientek o tomto negativnímu            
vlivu tabákového kouře. Tato práce se souhrnně zabývá vlivem kouření na vznik karcinomu prsu a               
popisuje velmi pečlivě tuto problematiku. Na dostatečném souboru pacientek se sice hypotéze sice             
nepotvrdila, a proto je třeba dalších rozsáhlejších studií.  

 

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších        
domácích i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech          
zejména s ohledem na praktické výstupy.… 

3 

 
 Studentka velice dobře vypracovala statickou část práce, graficky upravila a zvýraznila důležitá data.             

Samostatně vypracovala citace (mezi nejdůležitější považuji SZÚ, Modrá kniha ČOS, Breast Cancer,            
National Center of Biotechnology Information). Zahraniční texty musela studentka zpracovat v           
angličtině. Studentka se velice dobře orientuje v datech ze Státního zdravotnického ústavu, protože má              
zkušenosti s administrativou onkologických karet. 

 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí          
odborného problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce,          
skutečný praktický i teoretický přínos práce… 

4 

 
 Studentka výborně zformulovala hypotézu a držela se pevně daných cílů. Velice dobře pochopila             

danou problematiku odborně popsala všechny body bakalářské práce. 
Hypotéza se na tomto vzorku pacientů nepotvrdila, ale teoreticky a statisticky byla práce velice dobře               
zpracována. Negativní vliv kouření je nutné stále v klinické praxi zdůrazňovat. 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická          
úprava práce, dodržení publikační normy… 3 
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 Bakalářská práce je velmi dobře systematicky napsána, obsahuje skvěle zpracovaný úvod do            
problematiky kouření a karcinomu prsu. Popisuje aktuální doporučení pro omezování kouření,           
vysvětluje možné důvody, proč se u kuřaček vyskytuje méně hormondependentních karcinomů prsu.   

 

 

  Bod
y 
celk
em  

  14 

 
 Poznámky, 

doplňky 
posuzovatele:  

 Velice dobře zpracovaná bakalářská práce. 
 

 Otázky k 
obhajobě: 

Jak souvisí kuřáctví s hormonální pozitivitou nádoru prsu? 
 

  Může mít kouření protektivní vliv na vznik karcinomů? U jakých?  

   Jak jste rozdělila sledované pacientky podle kouření?  

   Jak jste hodnotila pozitivitu hormonálního receptoru?  

 
 

  
 

 Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:  

  Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

    
    
 Návrh klasifikace práce: výborně  

  Výborně.  
 Datum:  24.6.2020  

    
 Podpis: MUDr. Adéla Faridová  
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  
13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 
9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová"    

položka 
5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 


