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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Aktuálnost tématu: 

Autorka si zvolila aktuální téma, které si kladlo za cíl prozkoumat připravenost 
pacientů po akutním koronárním syndromu ke změně životního stylu. Akutní formy 
ischemické choroby srdeční jsou nejčastější příčinou úmrtí v ČR a režimová opatření po 
prodělané akutní příhodě mohou velmi podstatně zlepšit prognózu pacientů. Téma je tudíž 
velmi aktuální.  
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  

Teoretická část je rozdělena na 9 podkapitol, pojednávajících komplexně o 
ateroskleróze, jejích komplikacích a možnostech léčby.  
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  

Abstrakt shrnuje výsledky celé práce. 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 

Autorka ve své práci využívá jako zdroje aktuální zejména knižní literaturu a původní a 
přehledové články (je použito celkem 34 citací).  
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů:  

Formát citací je standardní dle APA stylu, umístění v textu i výsledný přehled citací je 
vyhotoven správně.  
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: 



Práce s odborným jazykem je adekvátní, formulace vlastních myšlenek jsou jasné. 
Úroveň jazykového zpracování: 

Úroveň jazykového zpracování je dobrá.  
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Téma je velmi široké a náročné pojmout. Autorka prokázala dobrou orientaci 
v problematice. 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 

Výzkumné hypotézy a cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně.  
Užité metody výzkumného šetření: 

Zdrojem dat byly dotazníky, které vyplňovali pacienti krátce po proběhlém akutním 
infarktu myokardu a dále pacienti s chronickou ICHS. V práci jsou použity popisné statistiky.  
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: 

Zvolená metoda je dostatečná pro bakalářskou práci.  
Charakteristika zkoumaného souboru: 

Soubor pacientů je dostatečně velký.   
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 

Časový plán je adekvátní. 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky jsou zpracovány ve formě grafů, tabulek a doprovodného textu.  
Úroveň a originalita diskuse: 

Diskuze odpovídá rozsahem i formou.  
 

Splnění cílů: 
 Základní cíl práce byl splněn. 
Formulace závěru: 

Závěr shrnuje získaná data a zasazuje je do kontextu režimových opatření u pacientů 
po akutní koronární příhodě.  
Vlastní přínos k řešené problematice: 

Studentka na sběru a zpracování dat a sepsání práce pracovala samostatně, mnou 
navrhované změny vždy zapracovala. Práci začala s dostatečným předstihem.   
Originální řešení zpracovaného tématu: 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: 
Práce přináší zajímavá data zejména o časové souvislosti motivace a prodělané koronární 
příhodě. Tím přináší oporu k empirické klinické zkušenosti, že pokud se nezačne se 
režimovými opatřeními u našich pacientů ihned, s odstupem je již obtížné je ke změně 
přesvědčit.   
 
Přílohy  
Kvalita příloh: 

Přílohami je souhlas se sběrem dat, Dotazníky použité v práci a Součty bodů otázek. 
Kvalita příloh je dostatečná.   
 
Formální zpracování práce 



Práce má 104 stran, 41 grafů, 6 tabulek, 2 obrázky a 3 přílohy. Teoretická část má 
27 stran, Praktická část 44 stran. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010).  
Stylistická úroveň práce: 

Má dobrou stylistickou úpravu, drobné technické a pravopisné nedostatky nemají 
zásadní vliv na kvalitu práce.  
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 

Obsahuje všechny formální náležitosti. 
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Vlasta Lukešová pracovala samostatně na vypracování bakalářské práce. Velmi aktivně se 
podílela zejména na klinické části. Prokázala velmi dobrou orientaci v problematice. Data 
získávala i zpracovával samostatně, včetně interpretace výsledků.  
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Veškeré dotazy a připomínky byly vyřešeny v průběhu zpracování výsledků a přípravy 
Bakalářské práce. 
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