
 
 

 

Posudek oponenta závěrečné práce 
bakalářská práce 

 

 

Název práce: Zhodnocení kvality života u pacientů s psoriázou 

Autor práce: Martina Keřková 

Studijní program: B5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor: Všeobecná sestra  

Akademický rok: 2017/2018 

Oponent práce: Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. 

 
 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 0 % shoda – není plagiát. 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Martina Keřková vypracovala bakalářskou práci, která hodnotí kvalitu života u pacientů s psoriázou. 

Práce je rozdělena na teoretickou část, kde se autorka zabývá anatomií a fyziologií kůže, 

charakteristikou psoriázy a vlivem zdraví na kvalitu života. V části výzkumné (v anotaci autorka uvádí 

nesprávně praktické) rozebírá a hodnotí výsledky dotazníkového šetření. 

Práce je velmi zdařilá. Doporučuji ji k obhajobě. 

Připomínky: 

1) V anotaci chybí zmínka o výsledku výzkumného šetření. 

2) Studentka používá „ich formu“, přičemž je uvedeno v dokumentu – Doporučení pro 

zpracování diplomových prací, aby student používal trpný rod. 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) Na str. 56 uvádíte, že v některých případech záporně na pacienty reagují kromě laické 

veřejnosti i zdravotníci včetně lékařů. Jak si to vysvětlujete? 
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