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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: 

 

Práce si klade za úkol shrnout základní poznatky o problematice předčasného porodu, které 

autorka práce shrnuje ze všech úhlů pohledu. Výhodou je to, že autorka čerpá ze zkušeností a 

vědeckých výsledků mateřské kliniky.  

Současně klade vyšší důraz na problematiku stresových faktorů, zejména v poslední době 

nejvážnější téma – pandemie onemocnění COVID-19. 

Výhodou práce je aktuálnost tématu, jelikož je tímto onemocněním přímo nebo nepřímo 

ovlivněna celá světová populace.  

 

Na základě problematiky stresu autorka vyslovila hypotézy, ke kterým se po následné analýze 

dat vyjádřila. Výstupem práce jsou jasná data, kterých výhoda je porovnání s roky 2018 a 

2019, kdy nebyla populace podobným stresovým faktorům vystavena. 

 

Nevýhodou práce je její omezení na jediné pracoviště, ale vzhledem k charakteristice a 

zaměření pracoviště jsme s podobným omezením při vyslovování hypotéz počítali. Jak 

podotýká autorka v Diskusi, bude nezbytné získaná data dále aktualizovat o celorepublikovou 

statistiku. 

 

Práce splňuje formální kritéria stanovená Univerzitou. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 
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Otázky k obhajobě:  

Nemám otázky k obhajobě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 7.5.2021                                           Jméno a podpis vedoucího práce 

 

                                                                                        MUDr. Andrej Černý 


