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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

 2   

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?) 

 2   

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

1    

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

1    

 
 
 
 



 
Slovní hodnocení práce: 
Abstrakt je přiměřeně dlouhý a zároveň poutavý. Vytkla bych údaj „více než 10 % blues pozitivních 

pacientek“, který je zavádějící, když se jedná o 18 % a může zbytečně odradit čtenáře od tématu, které 

se týká „pouze“ 10% populace. 

K literatuře nemám co vytknout. V obecných údajích o těhotenství a puerperiu se obrací na přední 

české porodníky, naopak co se týče vlastního tématu poporodní blues, čerpá z recentních studií.  

Dotazníkovou studii na takto velkém souboru pacientek pokládám za velmi dobrý nápad. Hypotézy 

byly, myslím, velmi dobře zvolené. Chybí mi zde, na jakém podkladě byla zvolena velikost kohorty a 

jakým způsobem byla data zpracována, konkrétně u hypotézy číslo 2, která je uvedena, jako 

nepotvrzená, ačkoliv ve skupině blues-pozitivních žen bylo procentuálně vyšší zastoupení svobodných 

žen než ve skupině blues-negativních. Tedy jestli bylo pracováno s nějakou statistickou hladinou 

významnosti. 

Dle mého názoru etika nebyla touto prací nijak narušena. Ženy odpovídaly anonymně a dobrovolně. 

Práce je zcela jistě velmi přínosná, protože se jedná o téma, které vždy bylo a bude aktuální, ačkoliv je 

velmi opomíjené. Velmi kladně hodnotím především zpracování letáčku pro ženy na oddělení 

šestinedělí. 

Formálně je práce zpracovaná velmi dobře. Mohlo být použito více odborných výrazů. 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 
1. Uvádíte, že incidence poporodní psychózy v populaci je 0,1 %, tedy se s ní v podstatě nesetkáte. 

Máte představu, jaká je incidence poporodní deprese? 

 

2. Ve Vaší studii byla prevalence poporodního blues 18 %, obecně je uváděna hodnota násobně 

vyšší., čím si to vysvětlujete? 
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