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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: 

 

Studentka si zvolila téma, které je díky narůstající míře multikulturismu velmi aktuální. V 

teoretické části popisuje židovskou kulturu, krátce zmiňuje dějiny porodnictví, ale především 

popisuje současné porodnictví v Izraeli, konkrétně porodní oddělení v lékařském centru Šaarej 

Cedek. V praktické části se pomocí strukturovaného dotazníku snažila zmapovat názory 

židovských žen, žijících v České republice, na lékařskou a ošetřovatelskou péči poskytovanou 

v českých prenatálních poradnách a porodnicích. Získaná data sloužila k naplnění stanovených 

cílů, ale také k potvrzení zájmu o předporodní kurzy pro židovské těhotné ženy a k vytvoření 

informačního letáčku. Celá práce je vedena v autentickém a přesvědčivém duchu. Sama autorka 

je příslušníci židovského etnika a v budoucnu by měla zájem vést předporodní kurzy pro 

židovské páry. 

V práci se vyskytly drobné formální chyby, což ale neubírá na její obsahové kvalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: výborně 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Máte nějaký konkrétní nápad, návrh, jak zlepšit povědomí o odlišnostech ošetřovatelské péče 

o židovskou ženu mezi personálem na naší klinice? 
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