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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Monika Slabá vypracovala bakalářskou práci na téma: „Preventivní gynekologická 

prohlídka u postmenpauzálních žen.“ Volbu tématu považuji za vhodnou ve vztahu ke 

studovanému oboru. Poměr teoretické a praktické části je přibližně vyrovnaný. Rozsah práce je 

hraniční. 

Teoretická část je rozdělena do 3 kapitol zabývajících se problematikou preventivních 

gynekologických prohlídek, ženských pohlavních hormonů a obdobím postmenopauzy.               

U  podkapitoly Gynekologická anamnéza bych očekávala více informací např. porody, potraty, 

neboť i to do gynekologické anamnézy patří. Tato část je popsána dostatečně a srozumitelně.  

Podstatou výzkumné části bylo kvantitativní šetření. Stanoveny byly 2 cíle, kde prvním cílem 

bylo zjistit znalosti žen o postmenopauzálním období, kterým procházejí a druhým cílem zda 

dochází a preventivní gynekologické prohlídky včetně jejich náplně. K těmto cílům si a 

stanovila 3 průzkumné otázky. Pro sběr dat si studentka použila dotazník čítající 12 otázek. Zde 

postrám informaci, zda byl dotazník vlastní tvorby a zda byla provedena pilotáž. Charakteristika 

průzkumného vzorku mohla být podrobněji – uvedena je pouze informace, že se jednalo ženy 

v postmenopauzálním období na interním oddělení v určité věkové kategorii. Analýza a 

interpretace výsledků je popsána většinou  srozumitelně avšak chybí mi tam vyvození závěru 

těch znalostí (např. otázek č. 1, 2, 8). Některé otázky (např. otázka 7) jsou formulovány spíše 

na názory než na znalosti. Např. u otázky č. 7 je rozporuplný komentář, kdy 2 respondentky 

zvolily odpověď nevím, ale přitom všechny vybraly jeden ze správných důvodů. Celkově 

v práci postrádám obecné vyvození závěrů na znalosti žen o postmenopauzálním období a na 

míru, jak dbají ženy na prevenci. V diskusi sice studentka uvádí odkazy na jiné výzkumy, ale 

výsledky zde už mezi sebou neporovnává (např, zda to vychází přibližně stejně či nikoliv.  

Závěr práce je stručný a nevýstižný postrádám zde doporučení pro praxi. Cíle práce byly 

splněny částečně. Studentka pracovala s dostatečným počtem literárních zdrojů, uveden soupis 

25 bibliografických citací včetně zahraniční literatury. Po formální stránce se v práci vyskytují 

drobné nedostatky – občasný výskyt překlepů.  

I přes výše uvedené nedostatky je bakalářská práce zpracována odpovídajícím způsobem dle 

požadavků kladených na závěrečné práce na Univerzitě Pardubice, a proto práci doporučuji k 

obhajobě. 
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Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Byla provedena pilotáž ve vašem průzkumném šetření? 

2. Byl dotazník Vaší vlastní tvorby? 

3. Vyvoďte prosím obecný závěr k výsledku, jak respondentky dbají preventivní 

prohlídky. 

4. Jaká byla výsledná celková informovanost o postmenopauzálním období u 

respondentek ve Vašem průzkumném šetření? 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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                          Podpis  

 
 
 


