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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

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

•    

 
 
 
 
 



Slovní hodnocení práce: 

 

Práce studentky Terezy Ševčíkové se opírá o aktuální téma v dnešním porodnictví. Přehledně 

shrnuje nejdůležitější poznatky o dvojčetné graviditě, nabízí přehledný rozpis prenatální péče 

o tento typ gravidity a velice detailně popisuje průběh vybrané komplikace u monochoriální 

biamniální gravidity. 

 

Vybrané téma je perfektně zpracované, na velice vysoké úrovni, práce se čte dobře, lehko. 

 

Metodologie praktické části je dobře zvolená a splněná. 

Celkově bakalářskou práci Ševčíkové hodnotím jako velice zajímavou, přínosnou a hezky 

zpracovanou. 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE:   VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Který týden gestace je nejvhodnější k odběru anorektální kultivace u 

monochoriální/ biamniální a monochoriální/ monoamniální gravidity? 

 

2. Jaký je antepartální postup v péči o monochoriální/monoamniální graviditu při 

preventivní hospitalizaci před porodem? 

 

 

3. Jaké jsou možnosti invazivní diagnostiky u gravidity dvojčetné 

monochoriální/biamniální a monochoriální/biamniální? 
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