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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:  

Studentka si zvolila téma, které je díky narůstající míře multikulturismu velmi aktuální. 

Teoretická část, ve které popisuje jednak vietnamské etnikum s jeho zvyky, tak problematiku 

těhotenství, porodu a šestinedělí, je obohacena vlastními poznatky přímo ze dvou vietnamských 

porodnic. Získána data z kvantitativního výzkumu byla podnětem pro vytvoření vlastního 

slovníčku nejčastěji používaných frází a otázek v komunikaci s vietnamskou ženou. Tento 

nápad hodnotím velmi pozitivně. Věřím, že v komunikaci s těhotnou či rodičkou vietnamské 

menšiny nastane změna k lepšímu, což povede ke zkvalitnění naší ošetřovatelské péče. 

V práci se vyskytly drobné chyby v předepsané citaci, což ale neubírá na její obsahové kvalitě. 

V případných dalších prezentacích doporučuji dodržet citační normu ČSN ISO 690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI/ DOPORUČUJI S VÝHRADAMI / NEDOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: výborně 

 

 

Otázky k obhajobě:  

Máte nějaký další nápad, jak zlepšit komunikaci s vietnamskou těhotnou, rodičkou nebo 

pacientkou konkrétně na naší klinice?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 25.5.2018                                                Jméno a podpis oponenta práce 
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