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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

Abstrakt 
(Koresponduje s obsahem, má jasně vymezen cíl, popis metodologie, závěry) 

x    

Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 

x    

Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 

x    

Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 

x    

Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 

x    

Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 

x    

Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 

x    

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

x    

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

x    

 
 



 
 
 
Slovní hodnocení práce:  

 

Téma práce je vysoce aktuální, neboť počet vietnamských rodiček se  u nás stále mírně 

zvyšuje. Autorka zajímavě  popisuje  tradice a rituály rodiček vietnamské národnosti. Formou 

dotazníkové akce zjistila , jak   vietnamské těhotné hodnotí péči  porodnice v ČR  

( Gynekol. porodnické kliniky  VFN a 1.LFUK „ u Apolináře“).Tuto péči většina vietnamek  

hodnotila kladně.Největším problémem těchto žen  je jazyková bariéra..V práci je hodnocena  

spokojenost vietnamských žen s prenatální péčí v ČR. Tato je hodnocena převážně ženami 

z 1. generace, tj. těch  ,které přicestovaly  do ČR většinou v průběhu života, ale v ČR se 

nenarodily. Tyto ženy uvedly, že frekvence návštěv u gynekologa je u nás daleko 

frekventnější než ve Vietnamu a to jim dodává pocit jistoty pro sebe i pro své nenarozené dítě. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Analýza výzkumu je bohatě doplněna tabulkami a grafy, 

které jasně  ilustrují získané poznatky na podkladě  dotazníkové akce. Závěry jednotlivých 

kapitol jsou jasné a  zcela splňují  zadané cíle. Diskuze  shrnuje dosažené výsledky a splněné 

cíle práce. V závěru pak autorka  podtrhuje hlavní výsledky  a problémy v péči o těhotné 

vietnamské národnosti. Práce obsahuje 67 stran včetně  literatury. Literatura je recentní, 

obsahuje 52 citací, které  doplňují dosažené výsledky. Dále je přiložen seznam zkratek, 

seznam grafů a tabulek, seznam obrázků z Vietnamu, zejména z porodnic. V závěru práce 

autorka připravila stručný slovník nejdůležitějších frází používaných v kontaktu s těhotnými 

vietnamkami.Obsahuje v českém jazyce a vietnamštině   24 nejčastějších frází, které 

používáme v kontaktu s těhotnými ženami. Tento slovník také velmi dobře  vystihuje fráze 

týkající se  anamnézy, příjmu k porodu, přípravě k porodu a fráze týkající se samotného 

porodu. Uvádí také   nejdůležitější pokyny  a odpovědi . Tento  slovník považuji za velmi 

významný a důležitý dokument , který by mohl být umístěn  na každém porodním sále v ČR . 

Práci hodnotím velmi kladně a oceňuji zejména  práci vietnamské studentky jako velmi 

cílevědomou , odpovědnou a na vysoké odborné úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI/ DOPORUČUJI S VÝHRADAMI / NEDOPORUČUJI : DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: výborně  

 

 

Otázky k obhajobě:  



1.  Kolik vietnamských těhotných  žen ze sledovaného souboru podstoupilo 

některou porodnickou operaci ( císařský  řez , vakuumextrakci, kleště). Byl 

nějaký rozdíl v hodnocení péče  ve srovnání s ženami které porodily spontánně ? 

 

2. Jak si  představujete do budoucna řešení jazykové bariery  mezi zdravotnickým 

personálem v ČR  a ženami vietnamské národnosti 1. generace ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 25.5.2018…………..                                   Jméno a podpis vedoucího práce 

 

                                                                                           Prof.MUDr.Zdeněk Hájek, DrSc              


