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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. 
 
 Text Bakalářské práce s názvem „Problematika nádorového onemocnění varlat 
z pohledu pacientů léčených pro toto onemocnění“ autorky paní Lenky Pásztorové je 
v rozsahu 92 stran, z toho teoretickou část tvoří teoretická část, 34 stran textu je tvořeno 
empirickou částí a dále je text doplněn přílohami. Text je zaměřen na aktuální téma, což lze 
hodnotit velmi pozitivně. Je psán dobrou češtinou, čtivě a je z něho cítit zaujetí a znalost 
problematiky autorkou. Zde autorka projevila výbornou schopnost analýzy dostupné literatury 
a syntézy v přehledný a smysluplný text.  
 V empirické části byl použit dotazník, který byl vhodně cílen na skupinu nemocných, 
navíc byl výborně modifikován na danou problematiku. To, že nebyl použit některý ze 
standardizovaných dotazníků zde rozhodně není na závadu, spíše naopak bych zde chtěl 
vyzvednout schopnost vytvoření souboru specifických dotazů, které mají potenciál vyjasnit 
dané téma. Interpretace získaných dat je adekvátní a je limitována pouze možnostmi cílové 
skupiny a rozsahu předložené práce. 
 Jedním z výstupů práce je edukační materiál, který je vytvořen srozumitelně, 
přehledně a jistě je použitelný v klinické praxi. 
 Celkově práci hodnotím velmi vysoko a doporučuji k obhajobě. 
 

  



Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 

1. Můžete říci, na základě vašich znalostí a zkušeností, jaký způsob edukace je pro 
tuto specifickou skupinu nemocných nejpřijatelnější? 

 
2. Je všeobecně známa dobrá léčitelnost tumorů varlat. Nedomníváte se, že tento fakt 

vede ze strany pacientů a mladých mužů obecně k bagatelizaci  této závažné 
diagnózy? 
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