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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
 
1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    
   Cíle práce jako celku x    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  x    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování problematiky x    
   Solidní přehled dosavadních  
   poznatků 

 x   

   Výběr relevantních názorů pro  
   daný    problém 

 x   

   Logická výstavba práce (pořadí  
   kapitol) 

x    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Definování výzkumného problému x    
   Definování cílů výzkumu x    
   Popis zkoumaného souboru x    
   Popis použitých metod x    
   Adekvátnost použitých metod x    
   Způsob prezentování výsledků x    
   Diskuse: kvalita interpretování   
   získaných výsledků   

x    

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr  použité literatury x    
   Využití literatury v textu práce x    
   Správnost citací v textu  x   
 

 



 
5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce x    
   Způsob shrnutí x    
   Validita závěrů  x    
   Přínos práce x    
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh x    
 
 
7. Spolupráce studenta s vedoucím 
    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  x    
   Akceptování rad a připomínek x    
   Samostatnost při zpracování práce x    
 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
  x   
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

  x   
 
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x    
 
 
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
 
Komentář a připomínky k textu:: 
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska. 
Zpracované téma je velmi aktuální a významné z hlediska primární prevence onemocnění rakovinou děložního 
čípku a je v popředí zájmu jak gynekologů, tak širší veřejnosti. Zjistit, jaká je informovanost  části veřejnosti, 
které se tato primární ochrana přímo týká, si autorka dala za hlavní cíl své práce.  
V teoretické části jsou probrány pojmy jako zdravotní gramotnost obyvatelstva vztažená k problematice 
karcinomu děložního čípku, dále jsou podrobně popsány dvě jediné celosvětově používané vakcíny, pojmy 
prevence a rakovina děložního cervixu.  
V empirické části byl využit kvantitativní výzkum pomocí dvou nestandardizovaných dotazníků, které byly 
určeny dívkám a jejich matkám. Výzkumné šetření probíhalo na základní škole a víceletém gymnáziu. Autorka 
porovnávala dívky ze ZŠ a víceletého gymnázia a rovněž i jejich matky. Vzhledem k dosaženým výsledkům, 
kdy se ukázala větší informovanost matek než jejich dcer, se autorka  rozhodla využít nabídky od obou školních 
institucí a naplánovat a zrealizovat edukační program doplňující témata Sexuální výchovy.  
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 

1. Jaká bude koncepce vašeho edukačního programu „Prevence rakoviny děložního čípku“? 
2. Která zjištění byla pro vás alarmující a která naopak pozitivní? 
3. Jaký je váš osobní postoj k vakcinaci proti HPV? 
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