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Práce je: heuristická 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce je z větší části položená 
spíše jako práce rešeršní (s.8-59), zatímco dotazníková část včetně prezentace výsledků a 
jejich hodnocení, diskuze a závěr spočívá na 16 stranách. Autorka si pro svou práci zvolila 
velmi zajímavé téma a v práci prokázala dobrou orientaci v této problematice.  
Teoretická část práce je psaná kultivovaným jazykem, je výborně srozumitelná a přehledná. 
Práce je bohatě doplněná obrázky, které vhodně doplňují text. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1. V práci je mimimum formálních chyb. Např. s. 6, 8, 46, 79 (získaných dotazníku, zasunou, 
pupky, obrátek, prolénová), s. 49, 51 (vyplívají). Na řadě míst je práce psána v první osobě 
jednotného čísla (s. 9, 10, 14, 36, 42, 44, 50, 56, 60, 63, 74), což není vhodné pro tento typ 
práce. 
2. Na straně č.17 uvádíte "v důsledku aponeurózy břišních svalů". Lépe v oblasti 
aponeurózy, neboť se nejedná o onemocnění svalů, ale odborný název svalu. 
3. Na straně č. 21 a 22 uvádíte "je často reponibilní (přirostlý)". Domnívám se, že jde naopak 
o ireponibilitu. Obdobně na straně 51. 
4. Na straně č. 30 uvádíte v popisu klasicky provedené operace, že dochází k "otevření 
tříselného kanálu". V této obecné části je tato informace nejspíš překlepem, neboť všechny 
operace kýl nejsou pravěpodobně zahájeny otevřením tříselného kanálu. 



5. Na straně č. 32-45 uvádíte v popisu metod první osobu množného čísla (my provádíme, 
pronikáme, sešíváme, protíname atd.), v tomto případě bylo lépe uvést "chirurg provádí", atd. 
6. Obrázky neobsahují odkazy v textu. 
7. Část praktická mohla být v úvodu lépe strukturovaná na dílčí podkapitoly, což by tento 
úsek práce učinilo přehlednější. Dotazník bylo vhodnější umístit do přílohy. Vzhledem 
k tomu, že ke sběru dat docházelo v roce 2013 po dobu šesti měsíců, v roce 2014 po dobu 
12 měsíců, v roce 2015 po dobu 6 měsíců, ztrácejí informace v grafu č.1 a tabulce č. 1 a 2 
porovnávací výpovědní hodnotu. 
8. V diskuzi autorka porovnává své nálezy s výsledky jiných studií, ale odkaz č. 48 neposkytl 
citovaný článek z roku 2011, ale pouze stránky ČLS Jana Evangelisty Purkyně. 
9. V závěru práce bylo vhodné uvést "na zahraničním a domácím poli je většinou  
preferovaná laparoskopická metoda" a bezprostředně po té vlastní výsledky, které jsou 
s touto informací v rozporu. Toto podstané zjištění, které autorka uvádí v posledním odstavci 
závěru, není však obsaženo v abstraktu práce. 
Otázky: 
1. Čím je podmíněna rozdílnost vlastností jedné a druhé strany PTFE síťky? 
2. Jak se odlišuje TOM metoda od metody IPOM? 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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