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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: 

Bakalářská práce přehledně shrnuje možnosti (farmakologické a nefarmakologické) tišení 

porodní bolesti. Teoretická část práce je aktuální a dobře zpracovaná. Praktická část má jasně 

definovanou hypotézu. Studentka zpracovala údaje o 40 porodech s ohledem na použitou 

analgezii. Výsledky jsou přehledné a byly použité odpovídající statistické metody 

k vyhodnocení hypotéz. 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Byla u rodiček prováděna dirupce vaku blan? Pokud ano, můžete říct, zda byl mezi 

skupinami rodiček rozdíl v době od odtoku plodové vody/ dirupce vaku blan do 

porodu? 

2) Má podání epidurální analgezie vliv na trvání třetí doby porodní a celkovou krevní 

ztrátu? 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 19.května 2019                                             Jméno a podpis oponenta práce 
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