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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): práce není plagiát
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:

Studentka Simona Husáková své průzkumné šetření zaměřila na aktuální téma související
s managementem bolesti u pacientek podstupujících gynekologický výkon. V teoretické části
popisuje oblast související s bolestí i oblast gynekologických výkonů, kde jsou menší
nepřesnosti, související s klasifikací těchto výkonů. Tato část však popisuje zvolené téma
a plynule navazuje průzkumná část práce. Studentka zvolila kombinaci sběru dat, kdy využívá
analýzu dat, sběr dat pomocí záznamového archu, kdy je sledován průběh vývoje bolesti po
operačním výkonu a rozhovor s respondentkami. Zjištěná data jsou prezentována pomocí grafů
a tabulek pomocí absolutních čísel. Diskuze je velmi pěkně zpracovaná, studentka využívá
dostatečné a vhodné množství zdrojů a závěrečných prací k porovnání a zabývá se také možným
vysvětlením rozdílných zjištění. V závěru jasně shrnuje svá zjištění a uvádí také limity práce.
V práci se minimálně objevují pravopisné či stylistické chyby. Studentka využila dostatečné
množství zdrojů a čerpá také ze zahraničních zdrojů.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Jaké metoda/škála je pro Vás nejvhodnější a preferujete ji i vzhledem k srozumitelnosti pro
pacienty?
2. V diskuzi porovnáváte data s dalšími zdroji – z Vašeho průzkumu vyplývá, že respondentky
očekávají větší bolest před výkonem, může to být zapříčiněno špatnou edukací pacientky před
výkonem a míru očekávání bolesti mohou umocňovat také jejich obavy?
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