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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: 

 

Práce si klade za cíl komplexně shrnout základní poznatky o problematice předčasného porodu 

a jeho vztahu ke stresu. Stres je subjektivní vjem a je značně obtížné jej asociovat ve vědecko-

výzkumné práci. Z tohoto důvodu kladně hodnotím snahu o reflektování období pandemie 

COVID-19, která bezesporu výstižně reprezentuje faktor stresu. Téma je velmi aktuální a 

zajímavé. Teoretická část práce je přehledně zpracována. V teoretické části pozitivně hodnotím 

kapitolu týkající se programu QUIPP – predikce předčasného porodu, který patří mezi velice 

progresivní a ambiciózní projekty. Hypotézy jsou jasně stanoveny a zodpovězeny. Práce je 

vybavena kvalitním statistickým zpracováním s přehledně zpracovanými výsledky, 

obohacenými o přehledové grafy a hodnotnou diskusi. 

  

Bakalářská práce Nikoly Kokešové 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 13.05.2021                                          Jméno a podpis oponenta práce 
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