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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

X    

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

 X   

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

X    

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

X    

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

 X   

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

X    

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

X    

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

 X   

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

X    

 
 
 



 
 
Slovní hodnocení práce: 

 

Práce studentky Terezie Kopečné se zabývá originálním tématem porodnické problematiky, 

rozebírá souvislost epidurální analgezie a užívání porodnických extrakčních operací.  

Teoretická část je přehledně rozčleněna do navazujících kapitol a jednotlivé části jsou detailně 

rozpracovány. Využité informační zdroje jsou dostatečné, ocenila bych však jejich větší 

pestrost či využití srovnatelných studií.  

V praktické části studentka popisuje provedený průzkum, přesně popisuje metodika výzkumu, 

výsledky jsou přehledně zpracovány, studentka pro přesné vyhodnocení oslovila statistika, 

což pozitivně ovlivňuje kvalitu prezentovaných dat.  

Provedená diskuse je dobře zpracovaná, chybí mi srovnání výsledků s intermediárním 

centrem či porodnicí spádovou, poskytující základní péči. Kladně hodnotím komparaci se 

zahraničními výsledky evropských porodnic. 

Cíle práce byly jasně stanoveny a bylo jich dosaženo. Zjištěné skutečnosti jsou přesně 

předloženy a statisticky podloženy. Proto by bylo vhodné tyto informace rozšířit mezi 

odbornou i laickou veřejností. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: výborně 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1) Jaké jsou nejpodstatnější atributy péče porodní asistentky před a při podání 

epidurální analgezie? 

 

2) Na co si porodní asistentka musí dávat pozor při péči o pacientku po extrakčním 

porodu? 

 

 

3) Jak sama hodnotíte získané výsledky práce, co Vás při zpracovávání zaujalo? 

 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Nika Daňková 

V Praze, dne 27.května 2021                                           Jméno a podpis vedoucího práce 

 

                                                                                              


