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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?) 

1    

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?) 

1    

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

1    

 
 
 
 
 



Slovní hodnocení práce: 

Bakalářská práce pojednává o velmi závažném tématu – kojení. V minulosti byl význam 

kojení opomíjen, proto oceňuji, že je faktor kojení podporován přímo porodními asistentkami, 

které mají k rodičce nejblíž. Práce přehledně shrnuje problematiku kojení včetně např. 

pomůcek, které lze použít, správných technik kojení apod.  

 

Aktuálnost práce spočívá v zaměření na velmi závažnou situaci – pandemii onemocnění 

COVID-19. Výhodou práce je to, že vyvrací mýty spojené s kojením v tomto období a 

odpovídá na otázky, které má pravděpodobně každá v současnosti těhotná nebo kojící žena. 

 

Na základě odpovědí v dotazníkovém šetření se autorka vyjádřila k jednotlivým hypotézám, 

které vyslovila před zadáním dotazníkové studie. Oceňuji skvělé statistické zpracování 

získaných dat a velký soubor respondentek.  

 

Práce je zpracovaná na velmi vysoké úrovni, která je vhodná k publikaci a prezentaci na 

odborných fórech. Výtky k práci nemám. 

 

Práce splňuje formální kritéria stanovená Univerzitou. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

Nemám další otázky 
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