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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): 
Cílem práce je prozkoumat co nejlépe výskyt této patologie nikoliv jako problém medicínský, nýbrž 
především přírodovědný, s kterým se setkáváme nejen u člověka, ale i u zvířat. Konkrétní cíle jsou 
pak formulovány na s. 47 předložené práce jako zjistit, které pohlaví je kt  této nemoci náchylnější, 
která věková skupina je nejuvíce ohrožena, které zaměstnání zvyšuje výskyt urolitiázy a konečně 
zjistit, zda respondenti trpící urolitiázou dodržují správné stravovací návyky. K tomu autorka 
formulovala čtyři hypotézy, které pak vlastním šetřením prověřovala. 
 
 
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 dvě základní části: teoretickou a vlastní šetření. Teoretická část podrobně rozebírá 
nejrůznější aspekty tohoto dosti rozšířeného onemocnění a vytváří vhodnou základnu a pozadí pro 
část výzkumnou.  
Ačkoliv se jedná o bakalářskou práci, je poměrně značná část věnována vlastnímu výzkumu autorky. 
Základní metodou pro sběr dat je dotazník, který si autorka k tomuto účelu a v souladu 
s formulovanými cíli a hypotézami zkonstruovala. Před vlastní dotazníkové šetření zařadila krátký 
předvýzkum, aby svůj dotazník prověřila pokud jde o ochotu probandů spolupracovat, přiměřenost 
časové i věcné náročnosti a rovněž srozumitelnost otázek. Výsledky testu v jednotlivých položkách 
jsou rozvedeny a popsány v samostatné kapitole a znázorněny velmi přehledně a srozumitelně 
pomocí grafů. Velkou pozornost autorka práce věnovala z pochopitelných důvodů  stravovacím 
návykům a dietnímu obrazu lidí postižených touto nemocí. Výzkumná část byla náročná i časově, 
neboť bylo nezbytné v mnoha případech být přímo v kontaktu s respondenty. Diskusi pak probírá a 
komentuje výsledky šetření. Práci a její výsledky pak shrnula v jejím závěru. 
 
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.): 
Formální úprava splňuje požadavky v této oblasti na bakalářskou práci. Grafická úprava dává textu 
přehlednost, což platí i pro vyjádření výsledků v grafické podobě. Práce je napsána relativně dobrou 
češtinou, bez stylistických neobratností a téměř bez gramatických chyb. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
Celkově práce působí solidním dojmem a v některých částech i překračuje požadavky kladené na 
bakalářskou kvalifikační práci. Originální je dotazník, který umožnil dosáhnout cílů práce a prověřit 
stanovené hypotézy. 
 
 
 



 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): Proč práce neobsahuje více informací o 
výskytu urolitiázy u živočichů, zejména těch, kteří žijí v kaptivitě nebo jsou v postavení domácích 
mazlíčků? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Práce podle mého názoru zcela naplňuje kritéria bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a 
hodnotím stupněm výborně. 
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