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Bakalářská práce je napsána v rozsahu 51 stran odborného textu. Obsahuje abstrakt
v českém a anglickém jazyce, 8 stran příloh, seznam grafů a tabulek. Literatura, ze které
studentka vycházela, je dostatečně obsáhlá, čítá 20 zdrojů, včetně internetových. Veškerá
literatura zahrnuje nové poznatky o problematice karcinomu čípku děložního. Bakalářská
práce vykazuje velmi kvalitní práci studentky při využití citovaných literárních zdrojů.
Volba tématu
Zvolené téma je pro bakalářskou práci velmi vhodné, potřebné a v neposlední řadě poutavé,
neboť se zabývá problematikou aktuální a zahrnuje nové poznatky k dané problematice.
Klinická část
Práce je logicky strukturována, abstrakt a výčet klíčových slov plně odpovídají obsahu.
Úroveň jazykového zpracování je na velmi dobré úrovni, citace a odkazy na odbornou
literaturu odpovídají požadavkům. Klinická část práce obsahuje veškeré oblasti ke
komplexnímu pochopení důležitosti prevence karcinomu čípku děložního. Je zde popisována
anatomie a fyziologie dělohy, rizikové faktory vedoucí k tomuto onemocnění, příznaky,
diagnostika, terapie a preventivní opatření při tomto onemocnění.
Praktická část
V empirické části je vyhodnoceno dotazníkově šetření, které studentka realizovala v ordinaci
praktického gynekologa. Plně odpovídá požadavkům kladeným na vypracování a
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vyhodnocení dotazníkového šetření. Studentka si zvolila ve své práci 3 cíle a stanovila 5
hypotéz. Závěr empirického šetření zahrnuje kvantitativní a kvalitativní závěr, včetně
vyhodnocení cílů a hypotéz. Úplný závěr práce je věnován návrhům pro praxi. Při
vyhodnocování výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina žen dochází
svědomitě na gynekologické preventivní prohlídky a to minimálně jednou ročně. Jelikož bylo
dotazníkové šetření realizováno v jedné ordinaci, nelze výsledky tohoto šetření zobecnit.
Výsledek nasvědčuje tedy tomu, že v ordinaci, kde bylo prováděno dotazníkové šetření, je
věnována velká pozornost preventivním prohlídkám.
Přílohy
Přílohy obsahují žádost o provedení výzkumného šetření v ordinaci praktického lékaře,
dotazník, obrázkovou přílohu anatomie dělohy a vakcín, používaných k očkování proti
lidským papilomavirům.
Formální zpracování práce
Rozsahem a zpracováním práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
Celkové hodnocení práce:
Práci hodnotím velmi pozitivně a to především komplexním zpracováním problematiky
nových možností v prevenci karcinomu čípku děložního. Studenta po celou dobu
zpracování bakalářské práce projevovala velký zájem o danou problematiku, na konzultace
se vždy dostavovala připravená a s určitým cílem.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě
s klasifikací
VÝBORNĚ
Otázky a připomínky k obhajobě práce:
1) Jakým způsobem budete moci využít výsledků Vašeho výzkumného šetření ve své budoucí
profesi?

V Praze, dne 9.6.2011

Mgr. Miluše Kulhavá
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