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Autorka se rozhodla přispět svou bakalářkou prací k lepšímu náhledu do problematiky 

postojů rodičů k prevenci virových onemocnění.  

Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a odpovídající 

počet přidělených bodů 

Počet bodů 

Abstrakt 

 Obsahuje abstrakt všechny 
klíčové části (východiska, cíle, 
výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní 

 Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení 
(0 bodů) 

 Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí 

jedna či více klíčových částí nebo není konzistentní s 

cílem, strukturou práce či diskutovanými poznatky (1-2 
body) 
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výsledky a jejich implikace)? 
 Koresponduje abstrakt s 

obsahem práce? 
 Má abstrakt přiměřený 

rozsah? 

 Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny 
položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, je příliš 

dlouhý, je matoucí (3-4 body) 
 Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn 

obsahující všechny klíčové informace (5 bodů) 

Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt koresponduje s obsahem práce. Postrádám zde, jakým způsobem byla data 

dotazníkového šetření statisticky zpracována. V Abstraktu též čtenář nenajde žádná 

doporučení pro praxi nebo návrhy pro další možná výzkumná šetření.  Získané výsledky jsou 

zhodnoceny velmi všeobecně a to bez uvedení relativních a absolutních četností. Klíčová 

slova mají být uvedeny pod Abstraktem, nikoliv před textem.  

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 standardním 
způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 
podroben kritice? 

 Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše 

chybí, význam/přínos práce je pochybný, neposkytuje 
odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled 
předešlých výzkumů a/nebo nekriticky přejat, reference 

na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4 body) 
 Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu 

byla vybrána adekvátní odborná literatura. V práci je 
referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. 
Byla provedena rešerše předešlých výzkumů (ale jenom 
nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 

referováno (5-10 bodů) 
 Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně 

diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis 
základních pramenů nebo teoretického rámce je na 
standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce zahraničních 

autorů (11-15 bodů) 
 Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce 

jsou dobře definovány. Teoretický nebo empirický základ 
je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v 
práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický 
přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 
způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze 
v oboru. Argumentace použitá v práci může být inovativní 

a pro obor přínosná (16-20 bodů) 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

V Seznamu použitých zdrojů najdeme čtyři klasické zdroje a 26 internetových zdrojů. 

Autorka práce se pokoušela o citace dle citační normy APA, bohužel však se značnou 

nepřesností a nedůsledností. Hlavně citace z elektronických zdrojů, výše zmiňované normě 

zcela neodpovídají. V Seznamu literatury studentka zcela vynechala datum, kdy z daného 

článku čerpala a především zde nejsou uvedeny žádné dostupné webové stránky. Stejně tak 

jsou zcela nesprávné i citace literárních zdrojů v textu. Např. str. 18 (Muntau, A. C. (2009) 

Pediatrie. Praha: Grada).  

Relevantní zdroje pro BP jsou především odborné články a monografie nikoliv informační síť 

Internet. Převahu internetových odkazů nad monografiemi hodnotím tedy negativně.  Je 

škoda, že předkladatelka práce nečerpala více z odborných článků a zahraničních zdrojů, 

které jsou určené přímo pro zdravotní sestry. Zcela zde postrádám další důležité zdroje, jako 
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jsou již zpracované bakalářské či diplomové práce s podobnou tématikou.  

Teoretická část se mohla jistě lépe číst, pokud by si studentka dala práci s vypracováním tzv. 

Seznamu zkratek. Např. na straně 11, předkladatelka uvádí ARI, ILI nebo NRL, bez dalšího 

vysvětlení.  

 

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 
reliabilitě a validitě dat? 

 Má práce logickou strukturu? 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 

nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené metody 

neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4 body) 

 Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na 

dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 

metodám a postupům (5-10 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody 

a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné 

vědecké praxi (11-15 bodů) 

 Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a 

postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné 
(16-20 bodů) 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Předkládaná práce je členěna do dvou základních částí a to na teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část se skládá z 3 kapitol, které se mj. zabývají imunitním systémem dětí a způsoby 

prevence virových onemocnění.  I přesto, že se jedná o téma velmi zajímavé a aktuální, jde pouze o 

výčet internetových citací a o opis učebnic mikrobiologie a pediatrie bez jakékoliv komparace 

literatury na dané téma. Dalším velmi rušivým prvkem je i nesprávná citace literárních zdrojů 

v textu. 

Zpracování tématu a 

interpretace získaných 

poznatků 

 Jsou závěry prezentovány 
srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 
relevantní poznatky? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé 
stránky práce? 

 Jsou závěry korektní? 

 Byly vzaty v úvahu alternativní 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací 

nebo s interpretací výsledků (0-8 bodů) 

 Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně 
konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou 
přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních 

slabých a silných stránek (9-16 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně 

prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace 
výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 

poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23 bodů) 

 Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně 

a jeví se jako správné. Správná interpretace výsledků je 
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vysvětlení? 

 Jsou závěry diskutovány 
v kontextu soudobého 
výzkumu? 

 Jsou učiněna doporučení pro 
další výzkum nebo opatření? 

provedena s kritickým zohledněním možných 
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné 
stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Výsledky jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a 
zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji nových 
technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající 

doporučení pro další výzkum nebo opatření (24-30 
bodů) 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Stanovení dílčích cílů v empirické části je zhuštěné do jednoho odstavce. Cíle nejsou v práci 

číslovány. Čtenář se pak velmi těžko orientuje při zhodnocení cílů, které autorka uvádí ve 

společné  kapitole Diskuze a závěr.  Celkové znění dotazníku nalézáme přímo v textu 

praktické části, není součástí příloh, jak bývá zvykem. Autorka dotazník nazvala nevhodně 

jako:  Výzkumné otázky.  

Některé otázky jsou dost nešťastně nadefinovány.  

Otázka č. 2 – špatně nadefinované věkové hranice:   Váš věk se pohybuje v rozmezí: 

a) 18- 30 let                             b) 30 – 40                                       c) 40 - 50 let  

Otázka č. 3 – došlo ke sloučení vyššího a vysokoškolského vzdělání do jedné položky.  

Ot.  č.  6, str. 30 : S virovými onemocněními se u svých dětí setkáváte: a) zřídka (1x za rok a 

více) b) často (několikrát do roka) c) velmi často (vícekrát než několikrát do roka). Jak chápali 

respondenti rozdíl mezi několikrát a vícekrát.?  Při analýze získaných dat u této otázky (viz 

str. 37) ale již uvádíte výše uvedenou položku jinak a to: c) velmi často (vícekrát během půl 

roku).  Jak tedy byla vlastně otázka v dotazníku položena?  

Kapitola Design výzkumu je též značně diskutabilní a skládá se pouze z jedné věty. 

Předpokládám však, že studentka měla na mysli metodiku výzkumu a popis použité metody. 

Za zcela vážnou hrubou chybu považuji přiznání autorky, že: „ze 118 dotazníků 18 vyřadila 

z důvodu jednoduššího získávání dat.“  

Do průzkumného šetření pak zařadila pouze 100 vybraných respondentů. Kapitola: Metody 

analýzy dat též nesplňuje obsahově očekávání čtenáře.  Chybí zde vyhodnocení daných 

výsledků pomocí tabulek (absolutní i relativní četnosti). I když věřím, že toto rozhodnutí 

provedla předkladatelka práce zcela záměrně. Po redukci respondentů ze 118 na 100 je 

určitě zbytečné prezentovat relativní a absolutní četnosti v tabulkách.  

Tvrzení, že:: „ zkoumaný vzorek jsou rodiče dětí předškolního věku z Českých Budějovic.“ je 

více než odvážné. Průzkumné šetření proběhlo pouze ve 3 mateřských školách.  

Nevhodná formulace: 

s. 33 „Po spočítání dotazníků.“ 



5 

 

Též pozor na názor, že „ matky mají celkově větší zájem o své děti.“ 

s. 34 Jaký větší vliv měla Vaše následující otázka na vzdělání?  

Osobní pocity a poetická vyjádření jistě nepatří do odborného textu. 

str. 35: „Objevilo se mnoho odpovědí, které překvapily svou informovaností a zájmem o 

danou problematiku.“  

str. 44 „Výsledky poměrně překvapily.“  

Str. 51 „ Otázka č. 11 tedy poměrně překvapila.“ Myslím, že šlo hlavně o výsledky.  

str. 37: „ Otázku týkající se frekvence onemocnění jsem zařadila z důvodu informovanosti a 

z důvodu možného vlivu na větší důraz na prevenci virových onemocnění.“ Jak souvisí 

frekvence virového onemocnění s informovaností rodičů?  

str. 40 Nevhodná formulace: „Tato odpověď byla zakroužkována celkem 96x.“  

str. 51 Nevhodná formulace: „ Tento výsledek je logický. Nejvíce mne zajímal výsledek možnosti d) 

reklama, která jak známo ovlivňuje rozhodování lidí poměrně značnou mírou. Tento výsledek se tedy 

(naštěstí) nepotvrdil.“  

Str. 51 Nevhodná formulace: „Pokud bych použila metodu rozhovoru, což by se jistě teoreticky dalo, 

výsledky by mohly být opět možná trochu jiné….Toto vše je pouze spekulace.“ Jednalo se o techniku. 

Spojení kapitol Diskuze a závěry není též zcela vhodným řešením. Formulace typu: „ V prvních 

otázkách jsem zjišťovala hlavně „kvalitu“ daného vzorku.“ Je rovněž zavádějící.  

Zcela nevhodné formulace: 

Str. 52 „Postoj rodičů k prevenci virových onemocnění u dětí v Jihočeském kraji je pozitivní, aktivní a 

zodpovědný.“  

 

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 
otázky? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 
konflikty výzkumné činnosti? 

 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 

etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů nejsou 

respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2 
body) 

 Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně z etického 
hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního 

charakteru (3-5 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8 bodů) 

 Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana 

osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou 
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. 

Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce (9-
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10 bodů) 

Etické aspekty práce  

Domnívám se, že práce ošetřuje zájmy účastníků výzkumu a ochrana dat byla dostatečně zajištěna. 

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? 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky 
aktuálním nebo praktickým problémem nebo není na 
odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, 
např. chybí některá z jejích klíčových částí, neodpovídá 

rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3 
body) 

 Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně 
aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru. Text je 
z hlediska obsahového i formálního bez zásadních 

pochybení, práce je úplná a má jasnou strukturu (4-7 
bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a 

praktický problém v kontextu oboru. Je zpracována na 
velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy 

všechny zásady logické i formální strukturace textu (8-11 
bodů) 

 Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro 

rozvoj oboru, zabývá se významným společenským 
problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni 
(12-15 bodů) 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce (slovní hodnocení) 

Bakalářská práce působí dojmem narychlo sepsaného textu, jako by vše bylo ušito tzv. horkou 

jehlou. Stylistická a formální úroveň práce se nachází zcela jistě za průměrnou rovinou. Ani citování 

literatury není bezchybné. Kvalita příloh je též nedostačující. Nalezneme zde jen žádosti o umožnění 

průzkumného šetření.  Čtenář by jistě například uvítal přílohu s aktuálním Očkovacím kalendářem. 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře. Celkový počet bodů: 41.  

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:  
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Závěrečná bakalářská práce by měla demonstrovat schopnost studenta pracovat aktivně 

s odbornou literaturou. V teoretické části čtenář nenalezne argumentaci autorky k 

zvolenému tématu. U dotazníku vlastní konstrukce postrádám větší propracovanost. Za 

hrubou chybu považuji zbytečnou redukci plnohodnotně vyplněných dotazníků, ale i sloučení 

kapitol Diskuze a Závěr.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě se značně velkými výhradami.  

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Máte pocit, že jste rešerši literatury, přípravě průzkumného šetření a psaní 

bakalářské práce věnovala dostatečné množství času?  

2. Jaký je Váš názor na doporučená očkování u dětí?  

 

 

 

 

 

 

V Praze 21. května 2014                                                                      PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS. 
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