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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Vliv intravenózní aplikace drog na rozvoj infekční endokarditidy 
Autor Karolína Císařovská 

Vedoucí práce MUDr. Jakub Minařík  

Oponent práce Doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc. 

 
 

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 vystihuje podstatné informace o tématu práce, je stručný a výstižný, 
východiska, cíle, jsou obsaženy, včetně tak obecné závěry, které se vztahují 
k tématu. Informace o praktické části a shrnutí poznatků chybí. Spíše se jedná o 
stručný a výstižný úvod do problematiky. 

4/ 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? 

Práce s odbornou literaturou je velmi dobrá, teoretická část práce má velmi 
slušnou úroveň. Studentka použila mnoho pramenů jak českých tak zahraničních 
autorů, teoretická část práce je na úrovni velmi slušného přehledového textu, 
který se jeví jako dobrý úvod do problematiky bakteriálních endokarditid u 
injekčních uživatelů drog. Práce obsahuje krom citací a odkazů také vysvětlivky, 
event. zajímavosti ve formě poznámek pod čarou. Na několika místech jsem však 
zvažoval, zda by nebylo vhodnější odkaz umístit ne jako vysvětlivku, ale jako 
odkaz na zdroj (např. odkazy na MKN-10 a DSM-IV na straně 14 a 15). Bylo by i 
možné vznést výtku, že i vysvětlivky by bylo vhodné ozbrojovat (popis 

19 / max. 20 
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Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Buprenorfinu na straně 44) 

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? 

Práce má logické uspořádání, použité metody jsou adekvátní. Vzorek je sice malý, 
ale pro Bc. Práci se jeví jako dostatečný – navíc, přeci jen sehnat pacienty 
s bakteriální endokarditidou není úplně snadné, nejedná se o právě běžné 
onemocnění. Dotazníkové šetření, které je součástí práce je zaměřeno na 
bakteriální endokarditidu, užívání drog a související faktory:  

 znalosti o Harm Reduction před nákazou,  

 důvody odkládání návštěvy lékaře před stanovením diagnosy,  

 poučení o onemocnění po léčbě,  

 postoje pacienta k onemocnění, léčbě, 

 vnímání zdravotního personálu. 

Doplnění pak tvoří 3 kazuistiky, které jsou v příloze práce a které ilustrují na 
klinickém materiálu onemocnění a jeho průběh. 

Formálně lze vytnout drobné nedostatky, např. grafy v části výsledky by mohli 
mít jednotný styl. 

20/ 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 

Výsledky práce jsou prezentovány srozumitelným způsobem, v závěru pak 
podrobeny diskusi, resp. kritice. Klientka celkem jasně formuluje omezení 
vyplývající z velikosti vzorku, či „nereprezentativnosti“ výběru a upozorňuje také 
na absenci výzkumů v ČR.  Závěry práce se jeví jako korektní a správné, nicméně – 
z mého pohledu by stálo za zvážení zdůraznit nejdůležitější zjištění prezentovaná 
ve výsledcích také v závěru, prezentace výsledků by byla lepší. 

28 / max. 30 
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práce? 

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 jsou řešeny dostatečně a přiměřeně. 

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? 

Práce je přínosná pro obor, uspořádání logické, nic podstatného v práci 
nepostrádám, významnější chyby nenacházím. Formálně bez chyb (jazykové 
hledisko však mohu jako dyslektik hodnotit jen omezeně). Celkově je úroveň 
práce velmi slušná.  

 15 / max. 15 



 

4 

 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 
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Celkové hodnocení úrovně práce 

 

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

Celkově se jedná o zdařilou práci, studentka ji vypracovala velmi samostatně, celkem se uskutečnili 
jen 3 konzultace (2 na počátku a 1 na konci práce). Kvalita práce se jeví - i když ji studentka 
vypracovala bez mé podpory – jako velmi dobrá. Skoro mě mrzí, že jsem se na vzniku práce nemohl 
podílet více.   
Práce je celkově vyvážená, teoretická i praktická část se jeví kvalitativně v rovnováze, rozsah je 
přiměřený, krom výše zmíněných výtek nelze nic podstatného vytknout.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Které faktory bakteriální endokarditidy u injekčních uživatelů  drog vnímáte jako klíčové? 
Proč je infekční endokarditida u této skupiny pacientů tak závažná? 

2. Zvažte vhodné preventivní intervence, které by mohli snížit výskyt onemocnění, resp. zlepšit 
prognosu pacientů po již prodělaném onemocnění. Zaměřte se na etiologický a současně 
komplikující faktor – injekční užívání drog a neschopnost pacientů injekční užívání opustit a 
„závislost na jehle“. 

Body celkem 96 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím jako výbornou 

Datum  25.5.2014 

Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jakub Minařík  
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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 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 

Dobře 60–41 70–56 
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