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Odůvodnění hodnocení práce: 

Studentka se ve svoji bakalářské práci zaměřuje na problematiku prevence maligního melanomu, 

což je téma neustále aktuální i vzhledem k nárůstu počtu postižených. Zaměřuje se na laickou 

veřejnost. Studentka byla samostatná, aktivně konzultovala a reagovala na mé připomínky. Práci 

podložila 20 relevantními zdroji.  

V teoretické části studentka vysvětluje, co je to maligní melanom, popisuje jeho typy a 

charakteristiky, přibližuje diagnostiku a léčbu maligního melanomů, komplikace, které se mohou 

vyskytnout. Dále taktéž popisuje a vysvětluje jednotlivé typy slunečního záření a jejich vliv na 

vznik maligního melanomu. Nejdůležitější části práce je kapitola zaměřená na prevenci vzniku 

maligního melanomu. 

V praktické části studentka prokázala schopnost metodologicky pracovat. Stanovila si jeden hlavní 

a 3 dílčí cíle. Využila kvantitativní metodu nestandardizovaného dotazníku zaměřeného na laickou 

veřejnost. Jednotlivé položky jsou přehledně zobrazeny v tabulkách a grafech, včetně slovního 

komentáře studentky. Možno vytknout některé formulace v textu. Diskuse by mohla být plodnější, 

postrádám vlastní pohled na problematiku ze strany studentky a i podrobnější porovnání s jinými 

výzkumy. Ale koresponduje se stanovenými cíli a splňuje požadavky pro bakalářskou práci. 

Pozitivně hodnotím fakt, že studentka chce publikovat výsledky výzkumu i fakty o prevenci 

maligního melanomu tak, aby byly přístupný pro širokou laickou veřejnost.  

Z práce je patrné autorčino zaujetí problematikou maligního melanomu a jeho prevencí. 

 

Přes uvedené i neuvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím B – velmi dobře.  

Otázky k obhajobě: 

1. Jak chcete ještě popracovat na šíření prevence mezi laickou veřejností? 

 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem negativním.
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   Zvolte odpovídající hodnocení. 
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  Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 

 



 


