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                                         Posudek 

Volba tématu 
 
Výběr tématu považuji za originální vzhledem k zaměření na mladší ženy. Pokud je v závěrečných 
pracích řešena problematika inkontinence, bývá zmíněný problém obvykle vztahován k vyšším 
věkovým kategoriím. Z tohoto důvodu hodnotím vybrané téma jako přínosné. 
 
Teoretická a výzkumná část 
 
Teoretická část je zpracována pečlivě, autorka přináší poznatky z anatomie a fyziologie močových 
cest. Odpovídající rozsah je věnován inkontinenci. Tři podkapitoly teoretické části jsou však velmi 
nevyvážené (2, 2, 22 str.). Uvítala bych více citací v textu, protože se dá předpokládat, že většina 
poznatků je získaná studiem odborné literatury. Uváděné teoretické poznatky jsou založeny na 
soudobém stavu vědeckého poznání, použitá literatura je vydaná v posledních pěti letech. 
Na začátku  empirické části jsou formulovány cíle práce a popsána metodika výzkumu. Autorka 
použila dotazník vlastní konstrukce (19 otázek) a po pilotní studii ho předložila 60 respondentkám. 



Chybí mi podrobnější popis organizace výzkumu, ráda bych znala důvody 100 % návratnosti. 
Informace, získané dotazníkovým šetřením s pomocí počítačového programu Microsoft Excel a Word, 
zpracovala do tabulek. Grafy, které také vypracovala, jsou uvedené v příloze. 
Soubor byl rozdělen do dvou skupin a skupiny byly porovnány mezi sebou. V této části práce autorka 
pouze konstatuje, výsledky nekomentuje, její interpretace a úvahy jsou až v diskusi. 
Diskuse je obsáhlá a její součástí je i polemika s výsledky podobných studií jiných autorů. Posluchačka 
zde přesvědčuje, že je s problematikou inkontinence dobře seznámena. 
Samostatnou kapitolu tvoří návrhy pro praxi. Výsledky jsou prakticky použitelné, mohou je využít 
pedagogové zdravotnických škol a porodní asistentky, které připravují ženy na porod. 
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských 
prací tak, jak jsou obvyklé na 1. LF UK. 
Práce má 92 stran textu, uvedeno je 10 příloh na 26 stranách. 
Text je přehledně členěn, napsán čistě, překlepy jsou ojedinělé. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu. 
Seznam prostudované literatury je rozdělen na část literatury použité a citované, což je méně 
obvyklé. Celkem je uvedeno 33 zdrojů: monografií a časopiseckých prací.  
Zdroje nejsou vždy správně citovány podle platné citační normy. 
Grafům, které jsou uvedeny jenom jako příloha, chybí popis, zda četnosti jsou absolutní nebo 
relativní. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh odpovídá zvyklostem 
 
Celkové hodnocení práce  
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se diplomantka nedopustila. 
Výsledky jsou prakticky použitelné a podnětné pro další studie s podobným  zaměřením. 
Autorka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou, shromáždit a zpracovat potřebná 
fakta a  výsledky zinterpretovat. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporu- 
čuji proto, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm: výborně  
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
 

1) Co za slovesný tvar je slovo viz a proč ho nepíšeme s tečkou? 
2) Opomněla jste psychosociální důsledky inkontinence. 

Můžete při obhajobě ještě doplnit o tyto poznatky? 
 
 
 
 
                                                                                                                       PhDr. Alena Mellanová, CSc. 
                                                                                                                                 oponentka práce 
 

V Praze dne 28. května 2013. 


