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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: 

 

Autorka si zvolila téma, které je nejen velmi zajímavé, ale i důležité vzhledem k tomu, 

že žen kouřících v těhotenství i v době kojení je stále značná část. Toto téma se objevuje 

v závěrečných pracích z různých oborů, a proto nemohu s autorkou souhlasit, že její práce je 

ojedinělá. 

Téma práce je koncipováno jako velmi široké. Autorka si stanovila předmět průzkumu 

a 5 dílčích cílů, které jsou zaměřeny na povědomí matek kuřaček na kojení a na zdravotní 

problémy jejich dítěte v souvislosti s kouřením. 

Kvalitativní průzkum byl prováděn formou rozhovorů, různými formami. Díky 

mimořádné epidemiologické situaci nebylo možno vést rozhovory s ženami přímo při 

osobním setkání a to mohlo ovlivnit i jejich odpovědi na průzkumné otázky.  Bylo osloveno 

5 respondentek.  

V teoretické části autorka prokázala dobrou orientaci v odborné literatuře, která se 

vztahuje k tématu, bohužel u některých částí kapitol chybí citace a odkazy na zdroj v souladu 

s citační normou.  

Teoretická část práce je orientována medicínsky a nezmiňuje problematiku 

ošetřovatelské péče. 

Praktická část je zpracovaná pečlivě, jednotlivé rozhovory jsou analyzovány a 

zpracovány do tabulek.  

Problematika závislosti na kouření žen během těhotenství, i v době laktace, je 

zajímavá, ale nedostatečně diskutovaným tématem je vliv kouření na samotnou laktaci a 

kojení. Proto považuji tuto práci za přínosnou. S ohledem na využití v ošetřovatelské praxi 

však postrádám potřebné informace.  

Úprava a stylistická úroveň práce vyhovuje kritériím obsahovým i formálním. 

Z nedostatků uvádím pouze některé: nedodržená citační norma, v seznamu použité literatury 

různé druhy písma a různá velikost, seznam tabulek má být jako příloha č. 1. Uvedené 

nedostatky částečně snižují celkovou úroveň práce. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE:  velmi dobře (B) 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak vy sama využijete výsledků práce v praxi? 
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