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Posudek

Předkládaná bakalářská práce je napsána v rozsahu 66 stran odborného textu, obsahuje 
abstrakt v českém a anglickém jazyce, 3 přílohy, seznam tabulek, grafů a použitých zkratek.
Literatura, ze které studentka vycházela při zpracování práce, čítá 14 odborných publikací, 5 
odkazů na články v periodikách a 15 odkazů na internetové zdroje.

Volba tématu
V bakalářské práci, která se zabývá tématikou prevence, se autorka práce zaměřila na 
screening kolorektálního karcinomu. Dle statistik je ČR na 5 příčce v celosvětové incidenci 
kolorektálního karcinomu a na třetím místě v počtu úmrtí v důsledku tohoto onemocnění. 
Ročně je diagnostikováno přibližně 8000 nových případů a přibližně 50 % pacientů 
v důsledku tohoto onemocnění zemře. Statistické údaje z roku 2011 uvádějí v naší republice 
52 700 nemocných v různém stádiu vývoje tohoto onemocnění. Je tedy patrno, že 
problematika kolorektálního karcinomu je problematikou závažnou a pro zpracování 
bakalářské práce tedy velmi vhodnou.  Volbu tématu zvolila autorka i s ohledem na to, že 
pracuje jako sestra v ambulanci praktického lékaře, kde chce využít výsledků své práci.

Teoretická část
Teoretická část je členěna do 6 na sebe logicky navazujících kapitol. V úvodu jsou věnovány 
tři kapitoly obecné problematice prevence. Zabývají se rozsahem preventivních prohlídek,
preventivními programy zdravotních pojišťoven, kde se autorka věnuje preventivním 
programům VZP a ZP Škoda Auto. Třetí kapitola je věnována Národnímu screeningovému 
programu, kde je zmiňována prevence karcinomu prsu, děložního hrdla a karcinomu tlustého 
střeva a konečníku. Následující tři kapitoly se již konkrétně věnují problematice karcinomu 



tlustého střeva a konečníku. Autorka se zabývá prevencí, rizikovými faktory, diagnostikou, 
klinickými projevy, patologií onemocnění, terapií a prognózou. Pozornost věnuje testům na 
okultní krvácení, jejich jednotlivým typům, dostupnosti a finanční náročnosti testů. 
Teoretická část je ukončena ukázkou statistických údajů o incidenci  a mortalitě tohoto 
onemocnění. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Autorka prokázala odbornou znalost problematiky a velmi dobrou schopnost práce s 
informačními zdroji, včetně zákonů a vyhlášek MZ. Informační zdroje, ze kterých autorka 
vycházela jsou dostatšně obsáhlé a vhodným způsobem zvolené.
Citace odpovídají platné normě.
Jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni. Na čtenáře působí zajímavě propojení teorie 
s konkrétními zkušenostmi z pracoviště (ordinace praktického lékaře) autorky práce. 
Je pozitivní, že se autorka v práci zabývá i novinkami v oblasti kolerektálního karcinomu. 
Seznamuje s výsledky setkání zástupců LF s poslancem Evropského parlamentu a zástupcem 
úřadu Evropské komise, zabývajícím se zdravotnictvím, které se uskutečnilo 11. ledna 2012 
na půdě 1. LF UK v Praze. Setkání se týkalo problematiky screeningu, následné péče o 
pacienty a informací o výsledcích ověřování citlivosti a validity používání imunochemického 
testu, které se stalo celoevropským trendem.

Empirická část
V úvodu empirické části si autorka stanovila hlavní cíl a 6 dílčích cílů. Hlavním cílem práce 
bylo zjistit, zda klienti přijali zodpovědnost za své zdraví tím, že využívají preventivních 
vyšetření. Autorka zjišťovala, kdo nejčastěji navštěvuje ordinace praktického lékaře a jaký je 
jejich věk, zda se klienti pravidelně účastní preventivních prohlídek a vědí, na jaké vyšetření 
mají bezplatný nárok. Dalšími cíli bylo zjistit, zda chtějí být klienti edukováni o nutnosti 
preventivních prohlídek, zda absolvují testy na okultní krvácení a mají informace o tom, že 
pravidelná prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku může zmírnit následky tohoto 
onemocnění. 
Výzkum byl realizován v průběhu září až října 2012 v pěti ordinacích praktických lékařů na 
Praze 4. Zúčastnilo se z celkového počtu 130 oslovených respondentů a vyřazení neúplně 
vyplněných dotazníků, 106 respondentů.  
Jako metody ke zjištění patřičných údajů bylo vhodně použito dotazníku, který je v metodice 
popsán. Úvodní položky v dotazníku byly demografické a charakterizovaly vzorek 
respondentů. Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji navštěvující ordinaci praktických lékařů 
ženy, nejčastější věk respondentů je v kategorii 50 – 69 let a respondenti mají nejčastěji 
středoškolské vzdělání. V empirické části se vyskytují chybně vyhodnocené položky otázky č. 
6, 9 a 15. U výčtové otázky č. 6 a filtračních otázek č. 9 a 15 nekoresponduje počet 
respondentů s vyhodnocenými výsledky. 
V diskusi autorka vyslovuje názor, že dosažené výsledky dostatečně korespondují s názory 
odborníků zabývajících se tématikou prevence a screeningu v ČR. Zmiňuje výsledky
bakalářské práce z roku 2011, kdy autorka této práce zjišťovala znalosti a postoje 
všeobecných sester v  ambulancích praktických lékařů o prevenci kolorektálního karcinomu.
Bakalářská práce je na základě zjištěných výsledků přínosná pro praxi sester v ordinacích 
praktických lékařů, kterou autorka nastínila v návrzích pro praxi.



Přílohy 
Přílohy obsahují tabulku preventivních programů, žádost o umožnění dotazníkové akce 
v ordinacích privátních lékařů a dotazník. Kvalita příloh odpovídá požadavkům.

Formální zpracování práce
Rozsahem a zpracováním odpovídá práce normám, zákonným ustanovením a předpisům 
kladeným na závěrečnou bakalářskou práci, včetně Opatření děkana č.10/2010.
Stylistická úroveň práce je na velmi dobrá úrovni. V práci se místy objevují drobné 
gramatické chyby, které však zásadním způsobem nesnižují kvalitu práce.
Spolupráci s autorkou bakalářské práce hodnotím kladně. 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou práci hodnotím pozitivně a to především z důvodu využitelnosti výsledků 
v profesní kariéře autorky. Je patrno, že problematika kolorektálního karcinomu je oblastí, 
která autorku velmi zajímá a snaží se přispět ke zlepšení preventivního působení na klienty 
v ordinaci praktického lékaře. V empirické části jsou chybně vyhodnoceny 3 položky. 
Zásadním způsobem však nesnižují kvalitu práce.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci

Doporučuji k obhajobě

Práci klasifikuji stupněm   VELMI DOBŘE

Otázky k obhajobě práce

1) Jak změníte na základě zjištěných výsledků působení na klienty v oblasti prevence 
kolorektálního karcinomu ve Vaší ordinaci? 

V Praze, 25. 1. 2013                                                                 Mgr. Miluše Kulhavá




