
Návrh kriterií pro hodnocení studentských závěrečných prací 
Tereza Tesařová: Anonymní, diskrétní a utajené porody (Diplomová práce) 

Téma vzhledem k n:soce I!otřebné potřebné okrajové 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší 
k možnostem adekvátně rozsáhlé 
zpracovatele 

Typ práce teoretická komuilační srovnávající 
systémy 

Rozsah práce přiměřenv nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

teoriemi 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východiska 
názory/východiska 
Stylistika uřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika sl!rávná s ojedinělými S množstvím chyb 

chybami 
Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou I!řiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční I!řiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury chybí 

minImum 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu sl!rávné s menšími se závažným i 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou 

překrývají formulovány 
jednoznačně 

Metody zvolené použita jedna daly se užít 
adekvátně2 metoda, je adekvátnější 

I!oužito více adekvátní metody 
metod 

Zpracování dat kvantitativn í, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 

Praktická využitelnost n:soká dobrá nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl sl!lněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře 

irelevantní 

předkladatel i 
chyběla 

možnost 
adekvátně téma 
uchopit 
empirická 

s chybějícími 
daty 

hyuoté!! nelze 
testovat 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

nevyhovuje 



Jiné připomínky: 

Téma, které studentka zvolila, nebylo doposud adekvátně zpracováno, situace není nijak 
řešena ani v praxi. 

Při zpracování práce byly zhledem k současným možnostem vyhledány všechny dostupné 
zdroje informací, nebyly využity bez kontextu, ale podrobeny kritickému zhodnocení. 

Hlavní řešený problém je zasazen do kontextu, do souvislostí. 
Cílem práce je zmapovat všechny alternativy, které jsou v současné době k dispozici ženám, 

které chtějí porodit s utajením své totožnosti a dát po porodu souhlas s s osvojením dítěte. Cíl byl 
vyčerpávajícím způsobem naplněn, studentka v diplomové práci podrobně analyzuje všechny postupy, 
které jsou v současné době v České republice realizovány. Pro doplnění souvislostí se studentka 
zabývá i možnostmi, které přicházejí v úvahu v případech, kdy není možné realizovat porod s utajením 
totožnosti. Posuzování tématu v širokém kontextu, se všemi praktickými i právními následky je velkou 
předností diplomové práce. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaká ze současných možností řešení situace, kdy matka nechce přijmout své dítě, je v ČR 

nejvíce teoreticky a prakticky zakotvena? 
2. Jakým způsobem by bylo možné dostatečně upravit legální a praktické vymezení možností 

matky, které chce utajit svou identitu po porodu? 
3. Jakým způsobem je možné zvýšit povědomí veřejnosti o legálních postupech v situaci, kdy 

matka nechce přijmout své dítě? 
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