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Posudek 
 
Volba tématu 
Autorka práce přistupuje k tématu z pohledu zdravotníka pracujícího v ambulantní sféře. 
Zvolené téma považuji za aktuální, zvláště v době, kdy prostředky plynoucí do preventivních 
programů jsou omezené.  
Na první pohled se téma nemusí zdát příliš originální, ale o významu preventivní péče nelze 
pochybovat. Věnovat pozornost této oblasti považuji za smysluplnou náplň bakalářské práce. 
 
Teoretická část 
V teoretické části se studentka věnuje prevenci obecně. Následně zmiňuje preventivní 
programy zdravotních pojišťoven, národní screeningové programy (zaměřené na karcinom 
prsu a karcinom děložního hrdla). Nejvíce pozornosti se věnuje karcinomům tlustého střeva 
a konečníku.  
Text je napsán srozumitelně, členění je logické. Úroveň jazykového zpracování je velice 
dobrá.  
Abstrakt i klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Práce čerpá z 22 literárních pramenů a 18 online zdrojů, které cituje odpovídajícím 
způsobem.  
 
 
 



Empirická část 
Cílem práce je zjistit zda klienti přijali zodpovědnost za své zdraví a zjistit jak využívají 
preventivní prohlídky, na něž mají bezplatný nárok. 
Zvolená metoda dotazníku, je pro dané šetření vhodná. 
Respondenty výzkumného šetření je 106 klientů pěti ordinací praktických lékařů. Oslovení 
respondenti se zapojovali do výzkumu dobrovolně. 
Dosažené výsledky jsou prezentovány pomocí 16 tabulek a 16 grafů. 
Autorka získala většinou očekávané výsledky. Čtyřicet šest procent klientů netuší, na jaká 
bezplatná vyšetření mají nárok. Padesát šest procent klientů si přeje být aktivně vyzváno 
k preventivním prohlídkám. 
V tabulce číslo 7:  
Žen bylo 60 (z celkových 106 respondentů), tedy výsledek 91,2% respondentů chodí na 
prohlídky ke gynekologovi, se týká asi pouze žen a nikoli všech účastníků. 
U grafu číslo 8 obsah grafu neodpovídá písemnému zhodnocení pod ním.  
Domnívám se, že stanovené cíle studentka splnila.  
Doporučuje do preventivních programů více zapojit i všeobecné zdravotní sestry.  
 
Přílohy  
Práce obsahuje 3 přílohy.  
 
Formální zpracování práce 
Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce 
Ve své práci studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a prokázala 
schopnost samostatné empirické práce. Téma je dobře zpracované a jeho výsledky lze 
aplikovat do oblasti ambulantní péče. 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
Jsou všechna testy na okultní krvácení plně hrazeny? I ty nejnovější? 
Domníváte se, že důvodem proč si většina klientů přeje být aktivně vyzvána k prevenci, je 
spíše pohodlnost či nezájem o své zdraví? 
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