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1/ Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.               

Autorka si téma své bakalářské práce zvolila z důvodu osobní zkušenosti s tímto 

onemocněním. Pro realizaci práce si formulovala jeden hlavní a devět z něj vyplývajících 

dílčích cílů. Aby je naplnila, položila si 9 konkrétních vědeckých otázek obsahově 

vycházejících z cílů práce. Struktura práce plně odpovídá potřebám bakalářské práce a také 

poměr teoretické a praktické části je vyvážený.  

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě. Vychází z anatomické stavby kolenního 

kloubu a jeho fyziologické funkce, následuje charakteristika onemocnění osteochondrosis 

dissecans a jeho patologických příčin, diagnostika a způsoby léčby a rehabilitace. Struktura 

teoretické části práce je logická a autorka vhodně využívá citací z odborné literatury a to jak 

ve formě parafrází tak i přímé citace zdroje s uvedením stránky textu. Celkem autorka využila 

22 informačních zdrojů, 20 publikovaných a 2 nepublikované - internetové. Autorka 

prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou. 

 

3/ Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                   

Pro realizaci výzkumu si autorka formulovala 9 pracovních hypotéz. Lze říci, že všechny 

hypotézy vycházejí z cílů práce a korespondují s problémovými otázkami a jsou formulovány 

tak, aby je bylo možno jednoznačně ověřit. Jejich formulace je jasná, stručná a logická. 

 

4/ Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                    

Jako základní metodu testování hypotéz si autorka zvolila dotazník, který doplnila 

výzkumnou metodou rozhovoru s pacientem s OCD a s lékařem, který se touto 

problematikou zabývá. Spektrum analyzovaných informací považuji za přiměřené. Postup 

práce je logický a jeho realizace poskytuje dostatek použitelných informací.  

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                       

Výsledky dotazníkového výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány. Výsledky jsou 

v legendě grafů uvedeny s použitím statistické metody procentuálního poměru. Grafy jsou 

přehledné, s legendou. Všechny grafy jsou vlastní prací autorky. Rozhovory jsou uvedeny 



přepisem v textu práce a doplňují informace o onemocnění OCD získané dotazováním. 

Výzkumný vzorek 146 respondentů dotazníkového šetření a 2 účastníků rozhovoru považuji 

za dostatečný. Rozbor a porovnání výsledků obou úrovní výzkumu je uvedeno v Diskuzi. Zde 

jsou také v její druhé části rozebrány výsledky výzkumu ve vztahu k verifikaci hypotéz. Čtyři 

hypotézy se potvrdily a pět nikoliv. Hodnocení výsledků výzkumu je věcné, stručné a logické.    

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.             

Závěry bakalářské práce jsou strukturované, konkrétní a věcné. Vycházejí ze splnění cílů 

práce, plně korespondují s problémem práce i s hypotézami. Oceňuji především komplexnost 

pohledu na zkoumanou problematiku. V posledním odstavci je nástin možného dalšího 

využití práce. 

 

7/ Formální stránka práce.                  

Jazyková a stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Práce z pohledu odbornosti 

přesahuje průměr bakalářských prací. Po formální stránce bakalářská práce odpovídá 

požadavkům kladeným na tento typ práce. Celkový počet informačních zdrojů (22) vyhovuje 

potřebám takto zaměřené práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. Autorka také 

v textu informační zdroje náležitě cituje. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.                  

Autorka při zpracovávání bakalářské práce prokázala dostatečnou erudici v problematice a 

také velký zájem o ni. Pravidelně konzultovala a dbala všech připomínek vedoucího práce. 

Pracovala samostatně a prokázala schopnost vědecky pracovat. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: Byli mezi účastníky výzkumu také profesionální sportovci? 

                                     

Datum: 12. 5. 2018                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 


