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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 

cíle práce.  
Téma práce je zvoleno velice vhodně jak vzhledem ke studijnímu zaměření 

autorky, tak vzhledem k aktuálnosti a faktu, že posouzení výskytu onemocnění 

astma je na hranici epidemie. Práce má jasně stanovenou strukturu a v souladu 

s ní je formulován problém a cíl práce (+ dílčí cíle).   

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

Teoretická část obsahuje kapitoly, které stručně seznamují se základními fakty, 

které se většinou vztahují k tématu a se kterými autorka pracuje ve výzkumné 

části. Autorka čerpá z aktuálních zdrojů a porovnává přístupy renomovaných 

autorů k dané problematice. Z jednotlivých zdrojů vybírá podstatné informace, 

citace používá v souladu se stanovenými požadavky. Zařazení některých kapitol 

je třeba objasnit při obhajobě práce (3.7.4, 3.8). Rozdílné názory autorů by bylo 

vhodné nejen citovat, ale konfrontovat a komentovat v Diskuzi.    

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Pro výzkum autorka formuluje 6 hypotéz. Hypotézy jsou formulovány většinou 

vzhledem k formulovaným problémovým otázkám a cílům práce. Autorka se při 

formulaci hypotéz rozešla s přesnou formulací hlavního cíle práce (a názvu), tj. 

„vliv sportu“ a soustředila se pouze na „vliv fyzické zátěže“. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování stanovených hypotéz využívá autorka metodu experimentu a 

dotazníku (spíše ankety). Experiment probíhal na renomovaném pracovišti pod 

dohledem odborníků a za využití exaktních metod (spirometrie). Zvolený postup 

a metoda je zcela v souladu se záměrem práce. Dotazník je použit velice 

lapidárně, sice v souvislosti se stanovenými hypotézami, ale bez provázanosti 

s vlastním spirometrickým vyšetřením a některými cíli práce – jednotlivé 

položky se při experimentu neberou v úvahu (kouření, sportovní aktivity), 

přičemž by mohly výsledky podstatně ovlivnit.   

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Analýza a výsledky spirometrického vyšetření jsou znázorněny graficky a 

doplněny jasným a stručným komentářem a vypovídají názorně o výsledcích 



měření. Sporná je interpretace výsledků dotazníku – ze sedmi otázek 

vyhodnoceny jen čtyři, některé nám nic neříkají vzhledem ke stanoveným cílům 

(např. „Jste kuřák?“). Diskuse k jednotlivým hypotézám je přehledná, stručně 

objasňuje potvrzení či nepotvrzení jednotlivých hypotéz.      

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jasně a jsou v souladu s formulovanými hypotézami. 

Problém je pouze s již dříve zmíněným výrazem „sport“ (místo „fyzická zátěž“) 

v názvu a v cíli práce, tudíž s jeho nenaplněním v Závěrech.     

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce jsou splněné veškeré nároky kladené na bakalářskou práci 

(normy, rozsah, citace).     

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka přistupovala k tématu zodpovědně, poměrně četně konzultovala  a 

připomínky vedoucí práce akceptovala. Lze konstatovat, že autorka zvládla 

metodologii a zásady psaní vědecké práce. Pro obhajobu práce je nezbytné 

vysvětlit výše zmíněné nedostatky a připomínky.  
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