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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Práce přináší zajímavý vhled do problematiky stresu jako rizikového faktoru vzniku nádorového onemocnění. 

S využitím konceptu životních událostí ověřuje vztah mezi jejich výskytem v anamnéze pacientek onkologického 

oddělení a propuknutím nemoci. Pomocí dotazníků oslovuje pacientky s nádorem prsu a kontrolní skupinu 

zdravých žen, aby provedla jejich srovnán,  a pomocí statistického testování hledá významné vztahy mezi oběma 

fenomény. Práci lze považovat za velmi aktuální vzhledem k tomu, že se zaměřuje i na nemedicínské faktory 

vzniku nádorového onemocnění. Je zároveň originální v tom, že jako jedna z mála oslovuje autorka přímo 

pacienty.  

 

2 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů 

3 

 
 Autorka se věnuje nejprve epidemiologii nádorových onemocnění prsu a jejich rizikovým faktorům. Zabývá se 

možnostmi prevence, významem a také metodami včasného záchytu nádorového bujení. V dalších kapitolách 

navazuje výkladem fyziologie stresu a mechanismy jeho zvládání. Do této kategorie řadí autorka také teorii 

životních událostí.  Celý výklad se opírá o znalost teoretických východisek, čerpaných zejména z české nebo 

alespoň česky psané odborné literatury. Vlastní výzkum byl inspirován finskou studií o vlivu stresu na vznik 

rakoviny prsu.  

 

 

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 
 
Studentka pracovala během zpracování bakalářské práce zcela samostatně, a to včetně velmi kvalitní empirické části 

zahrnující statistickou analýzu získaných dat a jejich interpretaci. Výsledky studie jsou přehledně a srozumitelným způsobem 

prezentovány čtenářům. Je třeba ocenit i solidní orientaci v podobně zaměřených výzkumech české provenience a snahu po 

srovnání výsledků. Nesmírně zajímavé jsou úvahy o relevantnosti zapojení některých  životních událostí do baterie otázek, 

s ohledem na reálný  společenský a  historický kontext. Důležitým aspektem zvládnutí odborného problému je dobře 

stanovený cíl a formulace relevantních, stručných a jednoznačně znějících výzkumných otázek. Autorka se tak zaměřila na 

vyhledání stresujících životních událostí,  které by mohly ovlivnit vznik nádorového onemocnění prsu. Metodologické úvahy, 

prezentované autorkou v kapitolách popisujících zvolenou metodu a výběr zkoumaného vzorku mají, stejně jako statistické 

vyhodnocení dat mají vysoký profesionální  standard.    
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení 

publikační normy 

 

Práce je napsána srozumitelně a přehledně. Občas se vyskytnou chyby a nepřesnosti (Křížková namísto Křížová, 

s. 26 Z vědomí …). Větší srozumitelnosti tabulek by prospělo uvedení legendy (P+, P-, K+ K-), aby se čtenář 

nemusel domýšlet. Napomohl by i seznam zkratek, který v práci ovšem chybí. Matoucí jsou dvě řady číslování 

tabulek, které nemají žádné opodstatnění. Jsou zde i drobné nesrovnalosti ve výpočtech, např. někde je uvedeno, 
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že v souboru je 43% a jinde 42% respondentů s karcinomem prsu, což může být  zavádějící.  

V seznamu literatury autorka zaměňuje celkový počet stran citované  publikace (263 s.) a konkrétní stranu/y, 

z nichž cituje ((s.451 – 472). V odkazu  HNILICA, HNILICOVÁ je nesprávně uveden název citované kapitoly a 

chybí zde strany. V některých případech není dodržen citační standard (Holmes, Rahe…) tj. v tomto případě 

psaní velkých písmen v příjmeních citovaných autorů.. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Některé pasáže této práce jsou velmi kvalitní, jiné by zasluhovaly větší 

pečlivost.  Pokud by práce měla být pro své kvality publikována, bylo by 

třeba věnovat větší pozornost práci s literaturou. 

 

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

Které z Vámi  zkoumaných životních událostí jsou. dle vašeho názoru, 

z hlediska zdraví, a konkrétně z hlediska nádorového onemocnění, nejvíce 

rizikové.?  

 

 
 

V případě, že byste chtěla svoji studii zopakovat, jakých chyb byste se 

snažila vyvarovat? 
 

 
  

   

 
Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě  
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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 

 

 


