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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: 

 

Homeopatie je obecně považována za alternativní a okrajovou metodu léčby, přesto však 

přibývá počet těhotných a rodících žen, které ji v tomto období využívají. Proto považuji 

zvolené téma bakalářské práce za přínosné. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části (25 str.) se autorka zabývá historií, principem a vývojem homeopatie, 

používáním této metody v zahraničí i v ČR a také možnostmi vzdělávání se v této 

problematice. Definuje homeopatický lék, popisuje proces výroby a způsob užívání těchto 

léčiv. Rovněž věnuje pozornost kontroverzním otázkám, které tato metoda léčby v odborné i 

laické veřejnosti vyvolává. Tyto kapitoly jsou logicky uspořádané, vhodně na sobě navazují. 

Podrobněji je v práci představena homeopatie v oboru porodnictví, resp. možnosti použití 

v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsou popsány jednotlivé klinické stavy a doporučeny 

konkrétní homeopatické léky, které se mohou v těchto indikacích použít. Tato část bohužel 

není ideálně členěna. Některá doporučení, především týkající se výběru daného léku ve 

vztahu k jednotlivým obtížím, nejsou zcela srozumitelná. 

Praktická část (28 str.) se zabývá výzkumem názorů, zkušeností, informovaností a vzdělaností 

lékařů a porodních asistentek v problematice používání homeopatie v porodnictví. Výzkumný 

soubor tvořilo 105 respondentů, 14 lékařů a 86 porodních asistentek ze čtyř pražských 

porodnic. Metodou výzkumného šetření byl anonymní dotazník vlastní konstrukce. Studentka 

si stanovila osm cílů, které se jí vyhodnocením výzkumných otázek podařilo splnit. 

Analyzovaná data přehledně zaznamenala do tabulek a grafů. Výzkum přinesl zajímavé 

výsledky, především v rozdílném postoji lékařů a porodních asistentek v problematice 

používání homeopatie v porodnictví. Ačkoliv tato získaná data korespondují s jinými 

(v diskuzi uváděnými) průzkumy, bohužel nelze výsledky z tohoto výzkumu, pro malý počet 

lékařů mezi respondenty, považovat za relevantní a statisticky významný. 

Formální hledisko: v práci se občas vyskytují gramatické chyby, zejména chyby v interpunkci 

a je místy patrná určitá stylistická neobratnost větné skladby, což jistým způsobem snižuje 

kvalitu této jinak poměrně zajímavé práce. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: Velmi dobře 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Máte zkušenosti s používáním homeopatie v porodnictví?  
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