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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 Terezie Kopečné na téma Epidurální analgezie a frekvence extrakčních 
metod u porodu naplňuje své zadání, obsahuje náležitosti požadované předepsanou 
metodikou a vhodně popisuje zvolenou problematiku. Práce má přehlednou strukturu a je 
systematicky členěna. Autorka vhodně využívá a odvolává se na odbornou literaturu. 
Stěžejní částí práce je praktická část s cílem zjistit, zda epidurální analgezie ovlivňuje četnost 
extrakčních ukončení porodů. Cíl, který si autorka stanovila, zpracováním této bakalářské 
práce splnila a vhodně interpretovala. Zvolené téma práce považuji za velice zajímavé. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE:  výborně 

 

 

Otázky k obhajobě: nemám otázek 
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