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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Bakalářská práce Kateřiny Dvořákové se zabývá problematikou předčasně narozených dětí. Probírá důvody 

předčasných porodů, faktory v embryonálním a fetálním vývoji, které mohou k tomuto jevu vést, stejně jako 

zdravotní komplikace, které jsou s předčasnými porody spojovány. Jedná se o rešeršní bakalářskou práci dané 

tématiky, jejíž cíle jsou paradoxně vysloveny až samém závěru. Práce však své cíle splnila, neboť se jedná o 

velmi kvalitně provedenou odbornou rešerši. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Předložená bakalářská práce má 60 stran samotného textu a 10 stran příloh. Přílohy jsou tvořeny příručkou o 

předčasných porodech, která představuje takový lehčeji stravitelný výtah z této bakalářské práce určený pro širší 

veřejnost. 

Samotná bakalářská práce se zabývá, jak již bylo řečeno, předčasnými porody. Autorka postupuje od příčin a 

průběhu takového porodu po faktory, které během prenatální ontogeneze mohou zkrácenou dobu těhotenství 

způsobovat. Velkou část práce také tvoří biomedicínská témata, zejména problémy péče o nedonošené děti a 

neonatologie. Autorka se věnuje rovněž některým léčebným přístupům (Vojtova metoda a další rehabilitační 

metody). V kapitole 5., která tvoří nejdelší část práce, systematicky postupuje přes jednotlivé orgánové soustavy 

a popisuje zdravotní komplikace, které se mohou v jejich funkci u předčasně narozených dětí vyskytovat. Vše je 

řádně odzdrojováno, autorka přináší ucelené, podrobné informace, s detailními údaji. Používá ve většině případů 

několikeré zdroje pro každou kapitolu nebo odstavec textu. Z tohoto pohledu musím práci pochválit. Práce je 

ukončená krátkým závěrem. Významnou součást pak tvoří již zmíněná příručka pro veřejnost. Ta by možná 

zasloužila ještě dopracovat, respektive ověřit nějakým způsobem u laických čtenářů – zda by pro ně mohla být 

nějakým způsobem přínosná. Máme v plánu tuto příručku publikovat volně dostupnou online pro veřejnost. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 Formální úprava práce slušné úrovni, překlepy ani chyby v sazbě jsem v podstatě nenašel. Na výbornou 

odbornou úroveň práce (na poměry BP) ukazuje i přes padesát citovaných literárních zdrojů (mnoho z nich 

cizojazyčných) a 3 internetové zdroje. 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO/OPONENTA PRÁCE: 

 Předložená rešeršní bakalářská práce je na vysoké úrovni. Autorka na ní pracovala velmi svědomitě a 

samostatně. Pravidelně se mnou konzultovala jednotlivé fáze přípravy své práce. S jejím výkonem i s kvalitou 

předložené bakalářské práce jsem proto spokojen. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI: 

 

a) Zkuste navrhnout, jak by se dala ověřit účinnost nebo praktičnost vaší „Příručky o předčasných 

porodech“ v praxi přímo u cílové populace čtenářů. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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