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Téma bakalářské práce:  
Analýza zdravotního stavu obyvatelstva regionu Uherské Hradiště 
 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce   X    

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce    X   

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
Studentka ve své práci řeší jistě zajímavé téma, které se týká analýzy zdravotního stavu 
obyvatelstva v regionu Uherské Hradiště. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde 
studentka definuje základní pojmy týkající se zdravotnictví a některá závažná onemocnění. 
Stanovuje si cíl práce, popisuje použité metody. V praktické části pokračuje historií 
Uherského Hradiště, dále historií nemocnice, relativně detailně popisuje její oddělení, posléze 
se věnuje konkrétnímu oddělení nemocnice a analyzuje interní oddělení nemocnice. V další 
části je návrh prevence závažných onemocnění – samozřejmě daný odbornou literaturou. 
Z práce mám rozporuplné pocity – studentka nahrnula do práce velkou spoustu faktů, které 
jsou doloženy odbornou literaturou, ale skoro nic z údajů nekomentuje. Pokud bych práci 
brala jako literární rešerši se zaměřením na téma konkrétního regionu, pak je velmi dobře 
zpracována. Pokud však je již od strany 27 uvedeno, že se jedná o praktickou část, nastává 
výše uvedený problém s nekomentováním zdrojů, případně s tím, že se domnívám, že ještě 
strany 27 – 48 patří do teoretické části práce. Strany 59 a 60 jsou nesporně tím, co mělo být 
v praktické části práce rozhodně rozvedeno detailněji. Nicméně i na str. 60 chybí komentář 
studentky. Z výše uvedených důvodů pokládám následující otázky:         
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. Proč praktická část práce obsahuje evidentně statistické údaje, které jste převzala (jsou 
citovány, to je v pořádku), ale nekomentovala? K čemu tedy v praktické části slouží? 

2. Jak souvisí s tématem práce historie města, historie nemocnice a obsáhlý popis 
jednotlivých oddělení nemocnice? 

3. Vymezte jasně přínos praktické části práce. 
4. V cíli práce máte na str. 25 mimo jiné uvedeno, že stanovíte návrhy na prevenci 

nemocí, které jsou nejvíce rizikové. Myslíte si, že uvedený cíl byl zvolen šťastně?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 3. 6. 2013 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


