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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE
Kasuistický typ

OPONENT

Název     Informovanost kuřáků o možnostech léčby závislosti na tabáku

Autor Trefanec Jan

Vedoucí práce Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. 

Oponent práce MUDr. Alexandra Kmeťová

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body

Abstrakt

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)?

Koresponduje abstrakt s obsahem práce?

Má abstrakt přiměřený rozsah?

Abstrakt práce obsahuje všechny klíčové části, koresponduje s obsahem práce a má i přiměřený 
obsah. 

5 / max. 5

Odůvodnění a rešerše odborné literatury

Je zdůvodnění práce logické?

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný?

Je zvolená literatura aktuální?

Je použitá literatura řádně citována?

Je použitá argumentace prezentována

Práce je adekvátní, s logickým zdůvodněním, dobrým rozsahem literatury, která je aktuální. 
Literatura je citována správně, s minimem kritiky dosavadního výzkumu. Argumentace je však na 
průměrné úrovni. 

16/ max. 20
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standardním způsobem?

Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

Použité metody a logika struktury práce  

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy?

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)?

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci?

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat?

Má práce logickou strukturu?

Cíle práce i její hypotézy jdou jasně stanoveny, jsou aktuální, vhodně zvolené. Práce zajímavým 
způsobem zjišťovala předem zvolenými otázkami formou dotazníku u specifické výběrové 
populace (dárci plazmy) znalosti v oblasti možností léčby závislosti na tabáku. Metodologie práce 
byla popsána jasně. Práce má logickou strukturu. 

15/ max. 20

Prezentace případového materiálu

Má kasuistika všechny podstatné části? 

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?  

Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence? 

Byly použity přiměřené nástroje hodnocení? 

Je souhrn výstižný a vypovídající

Kasuistika obsahuje všechny podstatné části, anamnéza má ale pouze průměrnou výpovědní 
hodnotu, častokrát bez přesné kvantifikace vybraných parametrů, u jiných parametrů zase chybí 
jednotky. Další vývoj klienta je popsán adekvátním způsobem, stejně tak i užití nástrojů
hodnocení je vhodné. Souhrn vystihl obsah a má průměrnou vypovídající hodnotu. 

15/ max. 20

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků

Jsou závěry prezentovány srozumitelně?

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky?

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce?

Závěry jsou prezentovány jasně a srozumitelně. Průměrně jsou však rozebrány silné i slabé 
stránky práce. Závěry jsou korektní, diskuse je příliš stručná. Doporučení pro budoucnost jsou 
jasná.  

24/ max. 30
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Jsou závěry korektní?

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení?

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu?

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření?

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti?

Etické otázky výzkumu byly rozebrány a dostatečně ošetřeny. Byly diskutovány všechny etické 
konflikty výzkumné činnosti. Autor se zabývá i společensko-zdravotním dopadem práce.

10 / max. 10

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce.

Pojednává práce aktuální/praktický problém?

Je práce přínosná z hlediska oboru?

Obsahuje práce všechny klíčové části?

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah?

Je práce logicky uspořádána?

Je práce z formálního hlediska bez chyb?

Práce je svým pojetím originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem, který by měl být řešen v daleko širším rozsahu, než je tomu 
v současnosti. Práce má adekvátní rozsah, má logické uspořádání a z formálního hlediska je bez 
významných chyb.

15/ max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky)

Zvolené téma je vysoce aktuální a významné. Naprostá většina kuřáků si přeje přestat, bohužel chybí 
adekvátní informovanost populace ohledně možností léčby, ačkoliv účinná léčba existuje.  Právě 
tuto skutečnost autor v práci zdůrazňuje svým výsledkem - 90 % kuřáků, kteří v minulosti zkoušeli 
přestat kouřit, zkoušelo přestat bez jakékoli pomoci. Pouze minimum by se obrátilo na lékaře, který 
je také jen minimálně využíván jako adekvátní zdroj informací. Také lékárníci a sestry nejsou 
využíváni jako zdroje informací týkajících se léčby závislosti na tabáku. 
Dílčí poznámky
Str. 20 – chybí zdůraznění souvislosti kardiovaskulárních nemocí a kouření – rizikové je i pasivní 
kouření, které představuje až 90 % rizika aktivního kouření. Dále chybí zmínka i o „kuřáckém
paradoxu“ – kuřáci dostanou svůj první infarkt myokardu cca o 14 let dříve, s čímž zároveň souvisí 
větší šance na přežití (díky mladšímu věku). 
Str. 21 – odstavec Pasivní kouření je příliš stručný, bez obsahu potřebného rozsahu dat
Str. 30 – název kapitoly neodpovídá realitě – místo Grafického zpracování by měl nést název 
Výsledky
Str. 54 – Závěr by měl být uveden samostatným nadpisem.
Práci hodnotím jako velmi přínosnou, dobře koncipovanou a doporučuji ji k obhajobě. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaký je Váš názor na elektronickou cigaretu?
2. Jaká je proporce kuřáků mezi dárci plasmy?

Body celkem 100/ max. 120 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum 30.8.2013

Jméno a příjmení, podpis MUDr. Alexandra Kmeťová
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Instrukce pro posudky bakalářských prací:
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku.

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám.
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě.
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení.
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA.

Instrukce pro posudky magisterských prací:
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů.
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat.
3. Napište celkové shrnující hodnocení.
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě.
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení.
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA.

Klasifikace práce podle bodového hodnocení 
Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce

Výborně 99–120 103–120

Velmi dobře 75-98 85–102

Dobře 51-74 66–84


