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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

✓    

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

✓    

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

✓    

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

✓    

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

✓    

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

✓    

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

✓    

Diskuse 
(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?) 

✓    

 
 
 
 



 
Slovní hodnocení práce: 

 

Autorka předložila komplexní a adekvátně strukturovanou bakalářskou práci týkající se 

problematiky kojení v době pandemie COVID-19. Téma práce je aktuální, velmi zajímavé a 

má i potenciál praktického uplatnění na medicínském poli. Teoretický úvod je dobře 

strukturovaný, metodika je výborně didakticky popsána. Hypotézy jsou přesně stanoveny a 

zodpovězeny. Práce je vybavena kvalitním statistickým zpracováním s přehledně 

zpracovanými výsledky. Užití následného dotazníku, který poskytuje kontinuitu a doplňuje sběr 

dat z archivu, hodnotím jako jeden z klíčových pozitivních atributů práce. Oceňuji také přesah 

týkající se subjektivního vjemu bondingu, jako představitele pozitivního vjemu pro následnou 

laktaci. Přehledové grafy pomáhají v orientaci, diskuze je hodnotná a přináší zajímavé 

poznatky. 

  

Bakalářská práce Adély Brožkové splňuje formální kritéria kladená na bakalářské práce, a proto 

ji doporučuji přijmout v předložené formě k obhajobě a hodnotit známkou výborně. 

 

Práci k obhajobě:  

 

DOPORUČUJI 

KLASIFIKACE:  

VÝBORNĚ  

 

Otázky k obhajobě:  

 

Nemám otázky k obhajobě. 
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