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Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 
Bakalářská práce Anety Strniskové „Informovanost žen o problematice karcinomu prsu“ se 
skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část je rozdělena do 9 kapitol (jež jsou dále 
podrozděleny do podkapitol), empirická část je rozdělena do šesti podkapitol. Následuje 
diskuze, závěr a doporučení, seznam literatury, grafů a příloh. Teoretická část je věnována 
anatomii,  vývoji ženského prsu, výskytu a rizikovým faktorům karcinomu prsu, jeho prevenci, 
příznakům a diagnostickým i terapeutickým možnostem karcinomu prsu. Tato část je zpracována 
přehledně, není opomenuta žádná důležitá oblast této problematiky, čerpá z adekvátních 
informačních zdrojů. Pouze mi chybí v části věnované výskytu aktuální data z posledních let o 
incidenci onemocnění v naší republice.  
Empirická část popisuje výsledky vlastního výzkumu – odpovědí respondentek na kladené otázky. 
Výsledky odpovědí jsou předkládány velmi přehledně – v jednoduchých grafech a komentovány 
v následné diskuzi. Výsledky přinášejí některá zajímavá zjištění – např. obdobné výsledky či 
úroveň informovanosti u skupin s rozdílným vzděláním či pocházejícím z města či vesnice. 
Velmi vysoká je úroveň zpracování příloh, stejně jako je celkově grafické zpracování práce na 
velmi vysoké úrovni. Stejně tak kladně hodnotím samotný výběr tématu, které patří pro 
dopady na ženské zdraví mezi nejvýznamnější problematiku současné medicíny. 
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Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
 
V diskuzi mi chybí pokus o analýzu důvodů některých výsledků výzkumu, spíše se diskuze 
omezuje na  postoj autorky, zda je výsledkem „mile překvapena/potěšena“ či naopak – čím si 
vysvětluje vysoké zastoupení žen pravidelně navštěvujících gynekologa (více než polovina 
dokonce 2x ročně!), když celorepublikové údaje jsou nesrovnatelně nižší? Má autorka 
přibližně představu o charakteristice souboru z hlediska ukázněnosti při preventivních 
kontrolách – jednalo se převážně o pacientky, které navštívily praktickou lékařku z důvodu 
prevence či nějakého zdravotního problému? Čím si autorka vysvětluje srovnatelné výsledky 
mezi subpopulací „městských“ a „vesnických“ respondentek, když uvážíme, že dostupnost 
např. mamografického vyšetření je lepší pro pacientky z města? 
V hodnocení výsledků dotazování na příznaky onemocnění se autorka podivuje, že jen málo 
respondentek označilo „mdloby a pocity na zvracení“. Tyto příznaky ale jistě nepatří mezi 
typické pro karcinom prsu a nejsou ani uvedeny mezi příznaky v teoretické části práce. Spíše 
by měly být mezi hlavními symptomy uvedeny i  příznaky chybné (když respondentky 
označovaly příznaky z předloženého seznamu).  
Další připomínky se týkají stylistických chyb či překlepů – které zbytečně kazí dojem 
z graficky vysoce kvalitně zpracované práce (některé příklady:  Úvod – „přeci, přeci“ v jedné 
větě; kap. 3.1.3, str. 16 – místo „čím déle nastoupí menopauza“- by mělo být „čím pozděj“; 
na str. 17 překlep „absolbovaly“; str. 26 „kvadratektomie“; více překlepů v jednom slově 
„zvtraceví“- v tab. na str. 43). Na str. 15 chybí literár. zdroj  v „u mužů pravděpodobnost 
…1%. V podkapitole věnované dotazům na vyšetřovací metody v diagnostice karcinomu prsu 
je chybně uvedeno: 87 respondentek je 31%. 
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