
 
 

Posudek oponenta závěrečné práce 

(bakalářská, diplomová práce) 

Název práce: Vliv celiakie na život nemocného 

Autor práce: Lucie Urbánková 

Studijní program: B5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor: Všeobecná sestra   

Akademický rok: 2016/2017 

Oponent práce: Mgr. Ilona Holubová 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou   x      

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací x      

Vhodnost a správnost použitých metod x      

Popis, vysvětlení použitých metod x      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  x      

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň x      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky x      

Rozsah x      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  x      

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  x     

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předloženou bakalářskou práci na téma Vliv celiakie na život nemocného považuji za 

přínosnou, téma aktuální a studentce velmi blízké a zajímavé. Kapitoly mají vztah ke 

zvolenému tématu, plynule na sebe navazují a pro jejich zpracování je použito dostatečné 

množství literatury včetně zahraničních zdrojů. 

Pro zpracování výzkumné části práce si autorka zvolila kvantitativní formu výzkumu pomocí 

dotazníku vlastní tvorby. Autorka formulovala smysluplné a reálné cíle, které se jí podařilo 

naplnit, jak to dokládají v bakalářské práci prezentované výsledky. Své výsledky prezentuje a 

adekvátně o nich diskutuje a za účelem zjištěných nedostatků vytvořila informační leták pro 

pacienty s onemocněním celiakie.  

Práce je pěkně zpracovaná, čtivá a oceňuji praktický výstup práce, kladně hodnotím bohatou 

diskuzi. Drobné chyby jsou v citacích literatury. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Máte nějakou představu, kam byste informační leták doporučila, distribuovala? 

2. Spolupracujete s nějakou ambulancí? 

3. Vy sama se léčíte s tímto onemocněním, jak popisujete v úvodu práce, chci se zeptat, 

zda vytvoření této práce a provedení výzkumu Vás o něco obohatilo?  

4. Pokud ano, co bylo pro Vás největším přínosem z této Vaší práce? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

Výborně 

 

 

 

 
Dne: 26.7.2017       Podpis Mgr. Ilona Holubová 

 

 

 


