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1. Volba tématu:
Velmi vhodná vzhledem k narůstajícímu počtu dvojčetného těhotenství v porodnické
praxi.

2. Teoretická část:
Jasně a srozumitelně seznamuje s problematikou zvoleného tématu. Jsou zde popsány a
vysvětleny všechny nejdůležitější poznatky týkající se dvoj- a vícečetného těhotenství,
jako např. definice, organizace prenatální péče, rizika a porod. Výběr teoretických
informací z použité literatury je vhodně zvolen. Členění jednotlivých kapitol je přehledné.
Poměr teoretické části k praktické je dle norem daných pro bakalářskou práci.

3. Empirická část:
Seznamuje se současným stavem informovanosti žen o problematice dvojčetného
těhotenství a porodu. Cíle výzkumu jsou definovány jasně a přehledně. Zkoumaný soubor
tvořily ženy s dvojčaty; populační vzorek respondentek byl zvolen vhodně. Metodou
šetření byl dotazník s vhodně zvolenými otevřenými, polootevřenými a uzavřenými
položkami. Interpretace výsledků byla jak slovní, tak tabulková a pro lepší názornost i
pomocí výsečových grafů. U polootevřených položek byly zjištěné údaje zobrazeny ještě
pomocí sloupcových grafů, což lze považovat za vhodné. Pro lepší celkovou přehlednost
by bylo přiměřenější uvádět každé zhodnocení položky na novou stranu. Diskuse
přehledně analyzuje zjištěná data vzhledem k jednotlivým cílům, s vlastním podrobným
zhodnocením autorky a konfrontací s použitou literaturou. Všechny vytčené cíle
bakalářské práce byly splněny.

4. Závěr práce:
Stručně shrnuje výsledky získané z šetření s důrazem na nezastupitelnou roli porodní
asistentky v předporodní přípravě těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím.

5. Literatura a práce s literaturou:
Literatura k tématu bakalářské práce byla zvolena vhodně. Práce s literaturou v textu je
zaznamenána podle daných pravidel.

6. Kvalita příloh:
Je velmi dobrá. Možno doplnit o obrazové znázornění dvojčat v děloze.
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7. Celkové zhodnocení:
Téma bakalářské práce je vhodně zvolené, aktuální a pečlivě zpracované a to jak po
stránce teoretické, tak i praktické.
Velice mě potěšilo, že jsem se dověděla několik zajímavostí k tomuto tématu.

Otázky k obhajobě:
1. Co vás nejvíce zaujalo na zvoleném tématu?
2. Co navrhujete pro zlepšení informovanosti o problematice vícečetného těhotenství?

8. Navrhovaná známka:
VÝBORNĚ
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