
 

 
 

 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Informovanost veřejnosti o dárcovství kostní dřeně  

Jméno a příjmení studenta: Ingrid Kalistová  

Vedoucí práce: MUDr. Jana Pelková  

Obor:  Všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 

Forma studia: Kombinovaná 

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 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  B     

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

 B     

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 A      

Kvalita Příloh: ☐ nepřiloženy       ☐ přiloženy A      

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů)  B     

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce  B     

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):  
Předložená bakalářská práce zpracovává téma dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk, které je 
neustále aktuální. I přes narůstající počet potenciálních dárců v Registru dárců kostní dřeně je stále asi 
čtvrtina pacientů s chorobami krve, pro které se vhodný dárce nenajde. Autorka se sama aktivně 
zapojuje do náboru do Registru dárců kostní dřeně, ve zpracovaném tématu využívá zkušenosti 
z vlastní praxe.  



 

 
 

V teoretické části zpracovává dostatečný počet teoretických literárních i internetových zdrojů. 
Pozitivně hodnotím kapitolu Role všeobecné sestry v náborovém centru Zlín. Zde bych snad jen vytkla 
název Zdravotní sestra, která neodpovídá legislativnímu názvu, správný název je všeobecná sestra. 
Řazení kapitol a struktura textu je přehledně uspořádána ve správné chronologii a logickém sledu. 
Teoretická část dává dobrý základ pro zpracování vlastního výzkumu.  
 
Pro ten zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Sledovaný vzorek respondentů odpovídá metodickým 
doporučením pro přípravu bakalářské práce. Respondenty rozděluje na odborníky se zdravotnickým 
vzděláním a laiky z hlediska zdravotnického vzdělávání. Ke sběru dat byl použit originální 
polostrukturovaný dotazník s dostatečným počtem otázek.  
Vytyčuje si dva hlavní cíle a dva dílčí cíle. Logicky vysvětluje použitou metodu výzkumu. Zpracování dat 
bylo provedeno na odpovídající úrovni pomocí absolutních a relativních četností v přehledných 
tabulkách a grafech.  
V kapitole Diskuse shrnuje výsledky a konstatuje splnění cílů, zaujímá vlastní názor, s teoretickými 
zdroji však prakticky nserovnává. Z výsledků své práce vyvozuje doporučení pro praxi. 
K práci přikládá přílohu včetně informačního letáčku pro laickou i odbornou veřejnost.   
 
Práce je bez zásadních stylistických chyb a jen s ojedinělými pravopisnými chybami. Vyhovuje kritériím 
obsahovým i formálním, působí úpravným dojmem. Rozsahem mírně převyšuje doporučený počet 
stran.  
Práce splňuje kriteria pro daný typ kvalifikačních prací, vzhledem k uvedeným výtkám a rezervám 
v kapitole Diskuse doporučuji hodnocení B.  
 

Otázky k obhajobě:  Jaké jsou největší a nejčastější obavy běžných lidí ze vstupu do Registru dárců 
kostní dřeně? Myslíte si, že je vhodné, aby se setkali dárce a příjemce kostní dřeně?  
 

Práci 
k obhajobě:  

☐doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☐A ☐B ☐C ☐D ☐E 

☐nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování 
plagiátů Theses s výsledkem: negativním 

☐pozitivním ☐negativním  

Datum: 24.5.2019 Podpis: MUDr. Jana Pelková  

 


