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Kritéria hodnocení
Abstrakt

1 2 3 Nesplňuje
X

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

Informační zdroje

X

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

Aktuálnost a originalita tématu

X

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

Struktura práce

X

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

Formální náležitosti

X

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

Metodologie

X

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

Prezentace výsledků

X

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

Diskuse

X

(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?)

X

Slovní hodnocení práce:
Práce pojednává o fyziologii a patologii reprodukce a poskytuje přehled metod asistované
reprodukce s přispěním klinických poznatků vedoucího práce a konzultanta. Na teoretickou
část navazuje část praktická, ve které si autorka práce dává za úkol posoudit míru
informovanosti zejména laické veřejnosti o problematice neplodnosti, resp. metodách
asistované reprodukce.
Výhodou práce je aktuálnost tématu, jelikož se procento neplodných párů zvyšuje a metody
asistované reprodukce využívá široké spektrum populace.
Na základě odpovědí v dotazníkovém šetření se autorka vyjádřila k jednotlivým hypotézám,
které vyslovila před zadáním dotazníkové studie. Po analýze odpovědí a nejčastějších omylů
autorka vypracovala informační brožuru. Výstup práce ve formě brožury je vhodný zejména
pro laiky nebo páry, které mají obavy své problémy řešit z důvodu neznalosti nebo strachu –
tyto páry jsou naprosto běžnou součástí každé gynekologické, urologické nebo sexuologické
ambulance. Informační brožura dává práci přidanou hodnotu ve formě prakticky použitelného
výstupu.
Práce splňuje formální kritéria stanovená Univerzitou.
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