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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: 

 

Veronika Letáková přistupovala k vytvoření bakalářské práce po celou dobu velmi iniciativně 

a zodpovědně. Ke zpracování tématu bylo vhodně zvoleno dotazníkové šetření. V některých 

otázkách mohlo být zvoleno spíše škálové hodnocení, jak autorka sama přiznává. Zkušenosti 

z komunikace s pacientkami na porodním sále ji vedly k zformulování hypotéz ohledně zásahů 

do porodu. Při vytváření diskuze hojně využívala cizojazyčných zdrojů. 

Výsledky výzkumu by mohly sloužit ošetřujícímu personálu jako reflexe dopadu jejich práce a 

chování na psychiku ženy v porodním a poporodním období. Pro autorku samotnou zpracované 

téma nepochybně je přínosem pro budoucí praxi. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Jak byste výsledky vašeho šetření využila v praxi? 

Jaké jsou indikace a kontraindikace podání epidurální anestezie? 

S jakými psychickými alteracemi způsobenými porodem se u rodičky můžeme setkat? 

Jaká uterotonika se standardně používají ve třetí době porodní případně jejich 

dávkování? 

 

 

 

V Praze, dne 24.5.2019                                             Jméno a podpis vedoucího práce 

 

                                                                                        MUDr. Hana Vitásková 


