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Kritéria hodnocení práce: 
 

Stupeň hodnocení 
dle stupnice ECTS 

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   C    

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek   C    

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   C    

Relevance přehledu poznatků k cílům práce   C    

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky  B     

Splnění cílů práce A      

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

 B     

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr  B     

Přílohy ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů)  B     

Přehlednost a členění práce   C    

Jazyková a stylistická úroveň práce   C    

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

 B     

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

Spolupráce s vedoucím práce  B     

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života u nemocných s chronickým srdečním selháním (dále CHSS). Výběr 
tématu je v souladu se studovaným oborem a je aktuální. Téma, zadání práce, zpracování teoretické části práce 
a cíle práce spolu plně korespondují.   
Teoretická část se soustřeďuje na systémové projevy choroby, kvalitu života u CHSS. Praktická část pak zkoumá, 
zda existuje vztah mezi dodržováním léčebného režimu a mírou kvality života. K výzkumnému šetření byl použit 1 
standardizovaný dotazník: Modifikovaný Minnesotský dotazníku kvality života – Život se srdečním selháním“, 
zkratka MLHFQ. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit míru kvality života a dodržování léčebného režimu u pacientů 



 

 
 

s CHSS. 1. cíl: Zjistit, zda pacienti dodržují základní léčebná opatření u CHSS. 2. cíl: Zjistit, jaká je kvalita života 
respondentů s CHSS v posledním měsíci – dle MLHFQ. V rámci tohoto výzkumu byli osloveni pacienti, kteří přišli 
na pravidelnou kontrolu do ambulance srdečního selhání ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen „FNOL“) na I. 
Interní klinice – kardiologické. Výzkum byl započat po schválení výzkumu hlavní sestrou FNOL (viz příloha č. I a 
II). 
Sběr dat probíhal v období od prosince 2017 do konce ledna 2018. Pacienti byli kontaktováni prostřednictvím 
specializovaných sester v ambulanci srdečního selhání. V práci byly stanoveny pracovní hypotézy, které byly 
ověřeny po konzultaci se statistikem pomocí deskriptivní statistiky, z důvodu malého počtu respondentů. Výzkum 
byl proveden na pracovišti, kde autorka pracuje, proto nechápu zjištění, že práce byla pozitivní na odhalování 
plagiátů. Co se týče 5% podobnosti s diplomovou prací Veroniky Gigalové, jde vesměs o podobnost v citacích 
stejných autorů, např. Štejfy, Vojáčka, Widimského, Gurkové aj. Co se týká podobnosti 15 % se závěrečnou prací 
Magdaleny Zelinkové z Opavy, jedná se o stejný problém.    
Jazyková a formální stránka prezentace výzkumu je na dobré úrovni. Místy v práci shledávám drobné jazykové 
nedostatky, které ale nemají vliv na celkovou úroveň práce.  
Studentka pracovala s kvalitními zdroji, čerpala ze 33 odborných zdrojů. Diskuse i závěr je napsán na dobré úrovni.  
Autorka také vytvořila jako výstup práce edukační leták, který je určen pro pacienty s CHSS. Leták je zaměřen na 
informace týkající se rad a doporučení léčebného režimu při CHSS. Celkový dojem z práce je dobrý a práci 
hodnotím stupněm C.  

Otázky k obhajobě: 
V diskusi uvádíte statistiku hospitalizovaných pacientů s CHSS za rok 2017, kdy bylo hospitalizováno 132 
pacientů s CHSS, z toho 84 mužů a 48 žen a závěr, že z této statistiky můžeme vyvodit, že chronickým srdečním 
selháním trpí více muži. Je tomu opravdu tak i v ČR a ve světě? Můžete provést na základě statistiky ve FNOL 
takovýto obecný závěr? 
Proč byl pro výzkum zvolen dotazník MLHFQ? Uveďte další příklady specifických dotazníků. 
Prosím o vyjádření se 15% shody při kontrole systémem pro odhalování plagiátů. 

Práci k obhajobě:  ☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

  ☒ C   

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů 
Theses s výsledkem: 15 % 

☐pozitivním  ☒negativním  

Datum: 30. 5. 2018 Podpis: Kudlová 

 


