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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: 

Tato bakalářská práce je celkově na velmi vysoké úrovni a je vidět, že si autorka dala na 

vypracování jak teoretické, tak praktické části opravdu záležet. Pochválit musím i zvolené 

téma, které je vzhledem ke stoupajícímu věku rodiček nanejvýš aktuální. Práce jako taková je 

dobře strukturovaná, je napsaná na náležité odborné úrovni ale zároveň i čtivá. I rozsah této 

bakalářské práce je naprosto adekvátní, je přehledně zmíněno vše podstatné a zároveň se 

autorka vyvarovala zbytečného slovního balastu. Mezi další pozitiva bych zařadil dobře 

zpracovanou a strukturovanou část o porodních poraněních a přesah tohoto tématu i do 

psychosociální oblasti. Dále jsou pěkně zpracovány možnosti prevence. Výborná je volba 

zdrojů, kterých je opravdu velké množství a jsou aktuální. Ocenil jsem také kritický pohled na 

zažité porodnické postupy a metody a jejich konfrontaci se statistickými daty. 

V praktické části musím pochválit metodologii výzkumu, velký vzorek a perfektně 

zpracovanou statistiku. Autorka zaslouží pochvalu za snahu o co největší objektivizaci 

výsledku a eliminaci zkreslujících dat. Prezentace dat je pak naprosto přehledná a jasná. 

Jediným negativem, které jsem v celé práci objevil, bylo několik drobných gramatických 

chyb, které však nijak nekazí celkový dojem z vynikající práce. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI  

 

 

KLASIFIKACE:  1  

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Bylo možné nějak dohledat, jestli ženy v jednotlivých věkových skupinách používaly 

nějaké metody prevence poranění? 

2) Při rozdělení porodních poranění do dvou skupin na malá (lacerace, ruptury pochvy a 

hrdla, ruptury perinea do I°) a větší (ruptury perinea II°a větší, epiziotomie) by vycházel 

výsledek také neprůkazně vzhledem k věku? 
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