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Hodnocení jednotlivých aspektů kazuistické práce 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a 
odpovídající počet přidělených bodů 

Počet bodů 

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? 

(0-5 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné 
sdělení 

 Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí 
jedna či více klíčových částí nebo není konzistentní s 
cílem, strukturou práce či diskutovanými poznatky  

 Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny 
položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, je příliš 
dlouhý, je matoucí  

 Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn 
obsahující všechny klíčové informace  
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Abstrakt (slovní hodnocení) 
Autorka práce předkládá strukturovaný abstrakt, který však svým obsahem neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V textu abstraktu popisuje např. vágně informace o realizaci 
rešerše.  Dále abstrakt obsahuje informaci, že praktická část bakalářské práce je zpracována 
jako případová studie, jejíž obsah je zaměřen na problematiku ošetřovatelské péče o 
pacienta s kvadruplegií. Upřesňující informaci, že se jedná o kazuistiku 27 letého muže, 
jehož stav byl způsoben traumatickým poraněním míchy, uvádí autorka až v kapitole Úvod. 
(s. 9). Také nemohu akceptovat v abstraktu (a poté opětovně v dalších kapitolách práce) 
autorkou deklarovaný cíl práce, a to: „Zvýšit povědomí laické a zdravotnické populace o 

poskytované péči, která je na spinální jednotce poskytována.“  
 
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? 
 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 
způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 
podroben kritice? 

 Je popsána metoda rešerše? 
 Jsou využívány přednostně 

primární zdroje? 
(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše 
chybí, význam/přínos práce je pochybný, neposkytuje 
odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled 
předešlých výzkumů a/nebo nekriticky přejat, reference 
na práci jiných autorů je nepřiměřená  

 Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu 
byla vybrána adekvátní odborná literatura. V práci je 
referováno k odpovídající empirické nebo teoretické 
bázi. Byla provedena rešerše předešlých výzkumů (ale 
jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci 
správně referováno  

 Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně 
diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis 
základních pramenů nebo teoretického rámce je na 
standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce 
zahraničních autorů  

 Výborná úroveň – význam a praktické implikace 
práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo empirický 
základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů 
a v práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický 
přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 
způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze 
v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná  
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 
Systematický literární přehled literatury, včetně přehledu zahraničních empirických studií 
k tématu práce nebyl autorkou realizován dle zavedených postupů. Autorkou citovaná 
literatura nepředstavuje zcela reprezentativní přehled relevantní literatury k tématu 
dostupný. Autorka uvádí, že vyhledávala „vhodné články“ (s. 10), ale neuvádí, jaká 
konkrétní vylučovací kritéria pro výběr odborných textů použila.  
V Seznamu literatury uvádí celkem 45 zdrojů, z nichž však pouze 5 je zahraničních. Mezi 
zahraničními zdroji se vyskytuje také např. odkaz na text s datem vydání 1997! (zdroj č. 
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18).  
Seznam literatury vykazuje mnohé nepřesnosti, jež nesvědčí o autorčině preciznosti a 
schopnosti prokázat erudici při práci s metodikou tvorby bibliografických citací (podle 
autorkou zvolené normy ISO 690). Mnohé citace jsou nepřesné a neúplné. (Zdroje nejsou 
seřazeny abecedně. U zdroje č. 12, 13 a 15 chybí ISBN, či autorkou uvedená zmínka, že 
tomuto zdroji nebylo ISBN přiděleno. U zdroje č. 18 uvádí autorka práce kombinaci et kol. 
(správně by mělo být uvedeno et al.). Zdroje označené číslem 21, 22, 23 jsou zdroji 
elektronickými, avšak jsou uvedeny mezi knižními a časopiseckými zdroji. Naopak u 
elektronických zdrojů č. 5, 8, 9, 10, 11, až 16, dále 18 a 20 chybí v citaci informace o tom, 
že se jedná o bibliografické citace elektronických dokumentů [online] a rovněž postrádám 
datum citování dokumentu autorkou práce (což je nezbytný údaj u online dokumentů). 
Např. u zdroje č. 16 a 17. nerespektuje autorka to, že před posledním autorem v odkazu by 
měla být uvedena spojka nikoliv v českém jazyce, tedy a, ale vzhledem k tomu, že se jedná 
o anglicky psaný text, měl by údaj obsahovat  spojku and . aj. 
Výhradu mám také k nedůslednosti autorky v dodržování pokynů normy ISO 690, tzn. ke 
způsobu citování autorky v textu práce pomocí metody průběžných poznámek. V textu celé 
práce není možné odlišit původní text autorky, parafráze, tj. vlastními slovy autorky 
formulované myšlenky z jiného zdroje a zejména citace. tj. doslovně převzaté části textů 
z původního díla, které by měly být, dle autorkou zvolené citační normy, v textu opatřeny 
uvozovkami, které by citovaný text jednoznačně odlišily.  
 
Použité metody a logika 
struktury práce   

 Jsou jasně stanoveny a 
zdůvodněny cíle práce či 
výzkumné otázky? 

 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 
reliabilitě a validitě dat? 

 (0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 
nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené metody 
neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám  

 Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na 
dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 
metodám a postupům  

 Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové 
metody a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají 
současné vědecké praxi  

 Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a 
postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor 
přínosné  
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 
Celkově je práce nepřehledně strukturována, zejména pak její praktická část. 
Proporcionalita teoretické a praktické části práce je v rovnováze. Autorka v teoretické části 
práce představuje stručný souhrn informací k problematice vzniku spinálních jednotek, 
navazuje kapitolami Anatomie a funkce páteře a míchy. Věnuje se problematice poranění 
míchy (kapitola 3). Některé subkapitoly jsou skutečně koncipovány jako heslovité výpisky 
(např. subkapitola 2.3. Základní poruchy, subkapitola 3.5 Fáze míšního poranění. 
Subkapitola 3.11, pojednávající o diagnostice při poranění míchy je psána velmi obecně, 
taktéž kapitola 3.12 a 3. 13 není provázána s autorkou zpracovávaným tématem, anebo 
poměrně vágně (např. s. 25: „..proto úkol zdravotnického personálu je zajistit bezpečí a 

jistotu“. „…Zajišťujeme, aby každý pacient měl dostatek sebezáchovy.“). 

Nemohu také akceptovat v abstraktu (a poté opětovně v dalších kapitolách práce, 
konkrétněji kap. 4, s. 28) autorkou deklarovaný cíl, a to: „Zvýšit povědomí laické a 

zdravotnické populace o poskytované péči, která je na spinální jednotce poskytována.“ 
S tímto cílem nemohu souhlasit, neboť není možné naplnit cíl kvalifikační práce, tzn. ze 
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strany studentky prokázat zvládnutí základů teorie a odborné terminologie studijního 
programu, prokázat zvládnutí standardních vědeckých metod výzkumu (průzkumu) a 
předpokládat, že laická veřejnost porozumí autorkou předkládané problematice, která by 
měla být na vysoké odborné úrovni. 
 
Prezentace případového 
materiálu  

 Má kasuistika všechny 
podstatné části?  

 Mají anamnézy výpovědní 
hodnotu?   

 Je vhodně popsán další vývoj 
klienta a/nebo metody 
intervence?  

 Byly použity přiměřené 
nástroje hodnocení?  

 Je souhrn výstižný a 
vypovídající 

(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s 
prezentací, chybí jedna nebo více částí kasuistiky dle 
osnovy, nedbalé anamnézy s nízkou výpovědní hodnotou  

 Dobrá úroveň – kasuistika má všechny části, 
anamnézy mají výpovědní hodnotu, ale ostatní části 
kasuistiky stojí v pozadí  

 Velmi dobrá úroveň – anamnézy mají výpovědní 
hodnotu a ostatní části kasuistiky jsou výstižně 
zpracovány  

 Výborná úroveň – případový materiál je zpracován na 
vynikající úrovni a prozrazuje vyspělé klinické myšlení 
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Prezentace případového materiálu (slovní hodnocení) 
Praktická část práce se zakládá na kvantitativním zpracování dat, zpracovaných do podoby 
kazuistiky. Výhrady mám jak ke struktuře, tak obsahu jednotlivých kapitol praktické části. 
Kapitola 4 a kapitola 5 pojednává shodně na teoretické rovině o metodologii a zpracování 
případové studie, není zřejmé, z jakého důvodu autorka vytvořila kapitoly dvě a nikoli 
jednu. V kapitole 5 se pak autorka věnuje popisu realizovaného ošetřovatelského procesu 
(na s. 26 autorka uvádí, že má 6 fází, na s. 29 pak popisuje fází pouze 5). Ošetřovatelské 
diagnózy v rámci ošetřovatelského procesu (tzn. cíle,  plán péče, realizace péče a hodnocení 
péče) jsou formulovány naprosto vágně, ke konkrétním informacím o hospitalizovaném 
pacientovi se propracuje autorka až v kapitole 5.4. na s. 46 práce! Tak např. v hodnocení 
péče  na s. 36 autorka píše: Pacient neubýval na váze. Avšak v anamnéze jsem se nedočetla 
žádnou informaci o váze pacienta při přijetí, a v realizaci ošetřovatelských intervencí 
nebylo formulováno doporučení vážit pacienta v pravidelných intervalech apod.   
V kapitole průběh Hospitalizace se tak studentka opětovně navrací k problematice realizace 
ošetřovatelské péče, která však měla být precizněji a podrobněji zpracována a integrována 
již v kapitole 4. Popis průběhu hospitalizace a vývoj zdravotního stavu a poskytnuté péče je 
tak naprosto nepřehledně prezentovaný. Navíc se např. v textu kapitoly 5.4 opakují tabulky 
o medikaci v jednotlivých dnech (srov. tab. 1-21!).   
 
 
Zpracování tématu a 
interpretace získaných poznatků 

 Jsou závěry prezentovány 
srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 
relevantní poznatky? 

 Byly vzaty v potaz silné i 
slabé stránky 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? 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s 
prezentací nebo s interpretací výsledků  

 Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně 
konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou 
přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních 
slabých a silných stránek  

 Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně 
prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace 
výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím 
diskutovaných poznatků pro další výzkum nebo opatření  

 Výborná úroveň – výsledky prezentovány 
srozumitelně a jeví se jako správné. Správná interpretace 
výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných 
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné 
stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. 
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(0-20 bodů) Výsledky jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů 
a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a 
odpovídající doporučení pro další výzkum nebo opatření  

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 
V diskuzi a závěru postrádám autorčin nadhled nad zpracovávaným tématem, širší a 
obsažnější diskuzi a syntetizující shrnutí tématu práce, event. srovnání autorkou nabytých 
znalostí s výsledky obdobných prací, zaměřených na shodnou problematiku.  
 
Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 
otázky? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 
konflikty výzkumné činnosti? 

 Jaký byl výsledek shody  
v systém pro odhalování 
plagiátů (Thesis)? 

(0-10 bodů) 

 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 
etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů 
nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena 

 Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 
ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně z etického 
hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního 
charakteru  

 Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla 
a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu  

 Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou 
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. 
Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce  
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Etické aspekty práce (slovní hodnocení) 
Etické aspekty související se získáváním, zpracováním výzkumných dat a interpretací 
výsledků byly dodrženy. Pravidla publikační etiky byla respektována, avšak např. obrazové 
přílohy neobsahují kompletní odkaz na zdroj či autora, a také v Seznamu literatury jsou tyto 
elektronické dokumenty nesprávně uvedeny.  
Výsledky Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce v systému Theses uvádí 
míru podobnosti: <5%  
 
Odborný a společenský přínos  

 Pojednává práce 
aktuální/praktický problém? 

 Je práce přínosná z hlediska 
oboru? 

(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá 
společensky aktuálním nebo praktickým problémem  

 Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně 
aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru 

 Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a 
praktický problém v kontextu oboru 

 Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro 
rozvoj oboru, zabývá se významným společenským 
problémem 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 
Téma považuji za vysoce aktuální, avšak vzhledem k  již známým a obecným informacím 
předkládaným autorkou v teoretické části práce považuji zpracovanou bakalářskou práci za 
podprůměrně přínosnou pro odbornou ošetřovatelskou veřejnost. V textu práce se objevují 
mnohé, i odborné nepřesnosti, které snižují významně odbornou úroveň práce (např. 
informace na s. 16): „Na těchto pracovištích je důležitá multidisciplinární péče, na které se 

podílí, lékaři, sestry….uklizečky.“ „Na spinální jednotce máme v týmu psychoterapeuta, 

který má za úkol provést psychologické vyšetření….a indikovat farmakoterapii.“ (s. 26 aj.) 
 
Formální úroveň práce 

 Obsahuje práce všechny 
klíčové části? 

 Má práce dostatečný či 
přiměřený rozsah? 

 Je práce logicky uspořádána? 
 Je práce z formálního a 

jazykového hlediska bez 

 Nedostatečná úroveň – práce není na odpovídající 
úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí 
některá z jejích klíčových částí, neodpovídá rozsahem 
požadavkům či je nelogicky uspořádána  

 Dobrá úroveň – text je z hlediska obsahového i 
formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu 

 Velmi dobrá úroveň – práce je zpracována na velmi 
dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy 
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chyb? 
 Jsou soustavně používány 

zavedené zkratky? 
(0-15 bodů) 

všechny zásady logické i formální strukturace textu  
 Výborná úroveň – práce je napsána na vysoké 

akademické úrovni  

Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 
V textu celé práce se vyskytují četné překlepy i chyby. (Úvod, „..sociální a psychické 

[po]stižení; „Pro zpracování tématu bylo potřeba získat dostupné materiály, které se 
zabývali…“ 
Občas jsou používány krkolomné věty s neadekvátní větnou stavbou, slovosledem, 
významem. „…Petržálková měla velmi porobně probraný průběh hospitalizace, ze kterého 

jsem sbírala inspiraci…“ (s. 10);“…V roce 1999 byla založena Česká spondylochirurgická 

společnost, která provádí operace páteře a míchy.“ (s. 11); Takovýchto nesrovnalostí se 
vyskytuje v práci celá řada. 
 

 

 

 
Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 
 
 
Práci klasifikuji stupněm: Výborně / Velmi dobře / Dobře 
 
 
Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  

• Autorka práce předkládá strukturovaný abstrakt, který však svým obsahem 
neodpovídá stanoveným požadavkům.  

• Autorka práce nepopsala zcela transparentně postup při vyhledávání tematicky 
relevantní literatury. 

• Seznam literatury vykazuje mnohé nepřesnosti, jež nesvědčí o autorčině preciznosti a 
schopnosti prokázat erudici při práci s metodikou tvorby bibliografických citací (podle 
autorkou zvolené normy ISO 690).  

• V textu celé práce není možné odlišit původní text autorky, parafráze a citace. tj. 
doslovně převzaté části textů z původního díla (ty by měly být dle zvolené citační 
normy v textu opatřeny uvozovkami, jež by citovaný text jednoznačně odlišily).  

• Zejména některé subkapitoly teoretické části práce předkládají spíše povšechná shrnutí 
a v některých pasážích zkratkovitý a v bodech, heslovitě uvedený popis problematiky. 

• Výhrady mám jak ke struktuře, tak obsahu jednotlivých kapitol praktické části 
Ošetřovatelské diagnózy v rámci ošetřovatelského procesu, tzn. cíle,  plán péče, a 
zejména pak realizace péče a vyhodnocení péče jsou formulovány naprosto vágně, ke 
konkrétním informacím o hospitalizovaném pacientovi se propracuje autorka až 
v kapitole 5.4. na s. 46 práce!  

• V kapitole diskuze postrádám kritické zhodnocení a porovnání péče o pacienta 
s výsledky jiných odborných textů na podobné téma autorkou práce. 

                                                           
1 V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 
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• V textu celé práce se vyskytují četné překlepy i chyby. 
• Téma považuji za vysoce aktuální avšak vzhledem k  již známým a obecným 

informacím předkládaným autorkou považuji zpracovanou bakalářskou práci za 
průměrně přínosnou pro odbornou ošetřovatelskou veřejnost. 

 
Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě 
 
I přes zmíněné kritické připomínky, výše v textu uvedené, doporučuji práci k obhajobě a 
navrhuji hodnotit stupněm: dobře (43 bodů). 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 

• Sexuální dysfunkce jsou běžným důsledkem poranění míchy. Této problematice se 
však ve své práci nevěnujete. Z jakého důvodu mladí pacienti vyhledají nejčastěji 
konzultaci sexuologa? 

 

• Dokážete stručně definovat základní rozdíly mezi péčí poskytovanou psychologem, 
psychiatrem a psychoterapeutem? 
 

• Jakým způsobem je na spinální jednotce dokumentována péče o pokožku 
hospitalizovaných pacientů? 

 
 
 
 
V Praze, 23. 5. 2018           Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.  
 
             Podpis oponenta práce  


