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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: 

Práce se zabývá tématem, které je jedním z nejvýznamnějším porodnickým problémů. Hezky 

rozvádí problematiku předčasného porodu a jeho predikce a to jak z hlediska zdravotních 

důsledků na jednotlivce, tak i organizačních dopadů na zdravotnický systém. Kvalitně je 

zpracováno rozdělení a management předčasného porodu, možnosti léčby včetně 

patofyziologického podkladu a možných vedlejších účinků. Praktická část je naprosto 

aktuální, protože se věnuje těm nejmodernějším způsobům predikce předčasného porodu. 

Statistika je zpracována výborně, stejně tak grafy jsou pěkně přehledné. 

 

Z negativ musím vyjmenovat drobné gramatické chyby a dále některé chybné autokorektury. 

Role porodní asistentky mohla být rozpracována ve větším rozsahu. V praktické části je asi 

místy zaměněn pozitivní výsledek fFN s pozitivní anamnézou (Tab. č. 19 a 21 – všechny ženy 

měly pozitivní fibronektin?). 

 

 

 

Práci k obhajobě:  DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE:  1 

 

 

Otázky k obhajobě:   

 

Proč bylo tako vysoké procento žen, které rodily císařským řezem (38% vs. Cca 25% v ČR) a  

jaké byly indikace? 

 

Dostávaly ženy léčbu? (Atosiban, Utrogestan) Kolik žen bylo před porodem dlouhodobě 

hospitalizováno? Kolik bylo hospitalizováno „zbytečně“? 
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