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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 se zabývá tématem, které velmi často bývá opomíjené, avšak oproti dalším aspektům
porodu je neméně důležité. Správně poukazuje na to, že sexuální život po narození potomka
může být značně ovlivněn a že velkou mírou se na tomto může podílet právě porodní poranění
ženy. Kvalitně je zpracována část, která popisuje anatomii porodních cest, s anatomickým
vysvětlením jsou hezky podána i jednotlivá porodní poranění. Bohužel zcela opomenuta jsou
poranění pochvy a pánevního dna, které má bezesporu také vliv na kvalitu sexuálního života.
Metody prevence porodního poranění jsou vyjmenovány pečlivě, zpochybnil bych jen
vaginální napářku, u které sama autorka píše, že je v těhotenství kontraindikována, a význam
homeopatie jako nevědecké metody.
V praktické části by bylo vhodné lépe graficky zpracovat grafy (odsadit od tabulek, větší
popisky dat). Dále bych doporučil doplnit otázky na to v jakém roce a v kolika letech ženy
rodily (spíše než kolik let jim je momentálně), zda-li některé ženy neměly instrumentální či
jinak komplikovaný (dystokie ramének) porod a porodní hmotnost novorozence, což jsou
všechno faktory výrazně ovlivňující porodní poranění. Dále by bylo potřeba v textu lépe
definovat „větší poranění“ , aby mohlo být hodnocení co nejobjektivnější. Pochvalu naopak
zaslouží velikost vzorku žen, které byly ochotné dotazník zodpovědět.

Práci k obhajobě: DOPORUČUJI

KLASIFIKACE: 2
Otázky k obhajobě:
Byl výskyt porodních poranění ovlivněn také tím, kdo porod vedl (lékař/porodní
as./studentka…)?
Která z metod prevence měla nejlepší vliv na výskyt poranění (závažných poranění) či vedla
k nejmenšímu ovlivnění sexuálního života?
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