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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

 2   

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

1    

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

1    

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

 2   

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

1    

 
 



Slovní hodnocení práce: 

 

Práce je celkově velmi zdařilá a odpovídá danému zadání strukturou i obsahem. Splňuje téměř 

všechny požadavky bez výhrad. Jedná se o téma, které je stále aktuální, pacientek 

s poruchami příjmu potravy pořád přibývá a setkáváme se s nimi při denní praxi a často 

nevíme, jak se k nim chovat. Z mého pohledu gynekologa, jelikož se jedná o práci v rámci 

studia porodní asistence, bych více rozvedla gynekologickou tématiku a soustředila bych se 

na odbornou terminologii. 

Velmi oceňuji nápad kontaktovat skutečné pacientky, které si některým z typů PPP prošly 

nebo spíše se s onemocněním stále potýkají. Právě na tom vidíme, že onemocnění pacientky 

poté provází už celý život. Nejvíce kladně hodnotím část se vzkazy pro ošetřující 

zdravotnický personál a dále informační leták, které nám mohou pomoci v orientaci a 

především se vhodným směřováním našeho dalšího úsilí v péči o pacientky s PPP.  

 

 

 

Práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: 1 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Zjišťovala jste, co bylo u daných pacientek vyvolávajícím impulsem vzniku onemocnění? A 

co si myslíte, že je tím vyvolávajícím impulsem nejčastěji? 

 

Uvádíte, že léčba pacientek s PPP by měla být vedena v rámci mezioborové spolupráce  

praktického lékaře, internisty, psychiatra, psychoterapeuta a nutričního terapeuta. Myslíte, že 

gynekolog své uplatnění nemá, pokud není pacientka těhotná? 

 

Má dlouhodobá amenorea nějaký vliv na zdravotní stav, kromě toho, že pacientka 

nemenstruuje? 
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