HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA TÉMA:
VLIV TĚHOTENSTVÍ NA KV ALlTU ŽIVOTA

1. Volba tématu:
Vzhledem k profesi studentky je téma bakalářské práce vhodně zvolené.
2. Teoretická část:
- zřetelné definování problematiky: srozumitelné seznámení s problematikou zvoleného
tématu; jsou zde popsány a vysvětleny důležité informace týkající se kvality života a
těhotenství
- solidní přehled poznatků: je zde prokázán dostatečný přehled poznatků pro bakalářskou
práci, jak poznatků týkajících se oblastí kvality života, tak oblastí týkajících se těhotenství
- výběr relevantních názorů pro daný problém: názory vybrané pro téma bakalářské práce jsou
pečlivě a vhodně vybrány
3. Empirická část:
- definování výzkumného problému: výzkumné problémy jsou zde jasně definovány pomocí
daných cílů výzkumu
- charakteristika vzorku: zkoumaný vzorek je vzhledem k tématu vhodně zvolený
- charakteristika metod: metodou šetření je dotazník, který je sestaven z pečlivě připravených
a srozumitelných otázek, napomáhajících ke splnění cílů výzkumu
- způsob prezentování výsledků: výsledky byly srozumitelně shrnuty slovně a přehledně
zpracovány v tabulkách a grafech, které ale neměly jednotnou formu; pro lepší celkovou
přehlednost by bylo vhodné uvádět každé vyhodnocení položky na novou stranu
- způsob diskutování výsledků: diskuze přehledně analyzuje zjištěná data, kterájsou doplněna
komentáři od samotných respondentek
4. Závěry práce: způsob shrnutí, hlavní přínos práce
Přehledně shrnuje získané výsledky z dotazníkového šetření, což napomáhá k rychlé orientaci
zdravotníků v podstatných oblastech zkvalitňujících život těhotné ženy
5. Literatura a práce s literaturou:
Literatura k tématu bakalářské práce byla vhodně zvolená. Práce s literaturou v textu je
zaznamenána podle daných pravidel.
6. Kvalita příloh:
Přílohu tvoří dotazník, který je vhodně sestaven vzhledem ke stanoveným cílům práce.
7. Celkové zhodnocení:
Bakalářská práce je zpracována přiměřeně k požadavkům na tento typ práce kladeným, a to
jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dozvědělajsem se zde i několik zajímavých
informací o hodnocení kvality života.

Otázky k obhajobě:
1. Rozveďte, jak může porodní asistentka změnit kvalitu života ženy v průběhu
těhotenství?
2. Myslíte si, že u žen, které nejsou zcela smířené s těhotenstvím, se může zvýšeně
objevit nausea a zvracení? A proč?
8. Navrhovaná známka:
výborně
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