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Posudek 
 
 
Volba tématu 

Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Aktuálnost tématu: Téma je vysoce aktuální  
 

Teoretická část 

Struktura práce, logické členění (obsah):  
    
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  
   Abstrakt by měl obsahovat i konkrétní výsledky tak, aby získal čtenář základí informace o 
celé práci 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
   Teoretická část je zpracována velmi kvalitně., Je zřejmé, že autorka velmi dobře zvládal 
uvedenou problematiku a velmi logicky vše uspořádala 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů:  
   Počet citací je dostatečný. 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: 
   Práce s odborným jazykem je dobrá, formulace vlastních myšlenek zřetelné, možná by 
neškodilo více vlastních interpretací výsledků. 
Úroveň jazykového zpracování: 
   Úroveň jazykového zpracování je adekvátní. 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 



   Téma je poměrně složité a autorka prokázala velmi dobru orientaci a obsáhlé teoretické 
znalosti. 
 

 

Empirická část 

Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 
   Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně. 
Užité metody výzkumného šetření: 
   Použita byla metoda dotazníkového šetření. Není jasné, zda autorka práce je i autorkou 
dotazníku nebo zda je dotazník validovaný. 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: 
   Zvolená metoda je adekvátní.  
Charakteristika zkoumaného souboru: 
   Soubor pacientů ke adekvátní, jen není zmínka, jak byl vybírán kontrolní soubor. 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
   Časový plán je dostatečný. 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
 
Úroveň a originalita diskuse: 
   Výsledky nejsou adekvátně diskutovány (kapitola Diskuze v práci není ani zařazena), 
doporučení pro praxi vychází z obecných poznatků a jen minimálně se opírá o poznatky 
získané studentkou. Jako oponent bych rovněž očekával, že se studentka pokusí porovnat 
získané údaje o spotřebě ryb pacienty s recentními oficiálně publikovanými daty. 
Splnění cílů: 
   Základní cíl práce byl splněn. 
Formulace závěru: 
   V prvním odstavci kapitoly Závěr studentka správně shrnula získané podstatky, zbývající 
odstavce do Závěru nepatří. 
Vlastní přínos k řešené problematice: 
   Studentka získala poměrně zajímavá data, nicméně jejich analýze nebyla věnována 
dostatečná pozornost a to zásadně snižuje jejich přínos k řešené problematice. 
Originální řešení zpracovaného tématu: 
   --- 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: 
   Práce potvrzuje obecně známé zkušenosti, pro praxi nepřináší v zásadě nic nového. 
 
 
Přílohy  

Kvalita příloh: 
   Přílohy jsou v odpovídající kvalitě. 
 
Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): 
Stylistická úroveň práce: 
    Stylistická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 



     Po formální stránce lze konstatovat, že práce je psána přehledně a srozumitelně 

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

   Studentka pro svou bakalářskou práci zvolila vysoce aktuální a často podceňované téma. 
Velmi kvalitně zpracovaná teoretická část, na kterou navazuje poměrně dobře zpracované 
výsledky. Hypotézy byly jasně formulovány, práce pak přinesla zřejmé odpovědi na všechny 
otázky. Práce je logicky členěna, výsledky adekvátně přehledně  popsány. Možná jen o něco 
více vlastních myšlenek by neškodilo v diskusi. 
 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě:  

   Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

   Ke studentce mám několik otázek: 
1. Jak byla vybírána kontrolní skupina ? 
2. Byl sledován rodinný výskyt ICHS u obou skupin ? 
3. Nemůže v některých parametrech hrát hlavní roli rozdílný věk obou skupin ? 
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