
 

 
 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: ÚLOHA OBUVI V PREVENCI SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY  
U SENIORŮ 

Jméno a příjmení studenta: Markéta Ambruzová 

Oponent práce: PhDr. Anna Krátká, Ph.D. 

Obor:  Všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 
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Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

A      

Odborný styl, používání odborné terminologie A      

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek A      

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce A      

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

A      

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr A      

Přílohy  ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených 
pokynů) 

 B     

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce A      

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, 
tabulek, grafů, ilustrací aj.) 

A      

Rozsah práce (30–70 stran) ☒ dodržen ☐překročen ☐nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
   Bakalářská práce je v rozsahu 41 stran čistého textu, obsahuje 2 přílohy. Po jazykové stránce je 
korektní, objevují se pouze drobné chyby, které nikterak neovlivňují kvalitu práce. Téma je originální 
a velmi potřebné pro praxi. Autorka uvádí celkem 38 zdrojů (z nichž je jeden zahraniční), které cituje 



 

dle platné normy. Některé zdroje, na něž zpracovatelka odkazuje, nenalézám v seznamu literatury 

(např. Juřeníková, 2010; Uccioli, Giacomozzi, ©2009…). 
 
   Teoretická část tvoří slušný základ pro empirickou část práce, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené. 
Jen v kapitole 3 mohla být ve vztahu ke studovanému oboru zdůrazněna role sestry edukátorky. 
   Praktická část – cíle jsou dobře formulovány, jasně popsaná metodika. Za zmínku stojí počet 
respondentů (278!) a také technika řízeného rozhovoru. Pro autorku byla tato část hodně náročná, 
ovšem dokázala si poradit. Získané informace jsou tabelovány, doplněny grafy a komentáři, které 
jsou umístěny neobvykle nad tabulkami. Diskuse a závěr jsou hezky zpracované. 
   Předkládaná bakalářská práce je aktuální a prakticky zaměřená. Kladně hodnotím vysoký počet 
respondentů a zpracování edukačního materiálu pro diabetiky, který jistě splní svůj cíl a pomůže 
k osvětě v oblasti vhodného obouvání a prevenci syndromu diabetické nohy. 
 

Otázky k obhajobě: 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E 

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Datum: 29. května 2018 Podpis: v. r. Anna Krátká 

 


