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Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 
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Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 
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Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 
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Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 
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Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 
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Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 
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(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
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Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
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X    

 
 
 



 
 
Slovní hodnocení práce: 

 

Léčba porodní bolesti patří k základním znalostem a dovednostem porodní asistentky. 

Studentka správně reagovala na tendence a nálady v naší zemi, kde se projevují z nejrůznějších 

důvodů argumenty proti používání v současné době nejúčinnější a přitom hlediska bezpečnosti 

matky a plodu minimálně rizikové metody pro tišení porodních bolestí - epidurální analgezie. 

Správně si vybrala při svoji klinickou studii parametry, na které je upozorňováno, že je 

epidurální analgezií údajně negativně ovlivňován porodní proces (délka porodu, operační 

ukončení porodu). Objektivizace, resp. výsledky klinické studie konvenují s empirickým 

vjemem na našem pracovišti, a to že epidurální analgezie nemá ve sledovaných parametrech 

negativní vliv na porodní proces. Málo početný sledovaný soubor (rodičky s epidurální 

analgezií versus kontrolní skupina bez analgezie) je pochopitelný, protože zcela správně byla 

zvolena velmi přísná inkluzí kritéria, bez jejichž aplikace by totiž práce ztratila věrohodnost.  

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

  

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Jak pokračovat pro rozšíření souboru pro další studiu sledovaných parametrů? 

 

Lze ovlivnit/ochránit vnímání laické veřejnosti před ostrakizací metoda epidurální analgezie u 

porodu? 

 

Po svých zkušenostech, zvolila byste si sama epidurální analgezii u svého porodu? 
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