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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající 

 

částečně 

odpovídající 

cíl a záměr 

nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    

   Cíle práce jako celku x    

 

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  x    

 

 

3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky x    

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný problém 

 x   

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 

x    

 

 

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému x    

   Definování cílů výzkumu x    

   Popis zkoumaného souboru x    

   Popis použitých metod x    

   Adekvátnost použitých metod x    

   Způsob prezentování výsledků  x   

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

x    

 

 

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr použité literatury x    

   Využití literatury v textu práce  x   

   Správnost citací v textu x    

 

 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce x    

   Způsob shrnutí x    

   Validita závěrů   x   

   Přínos práce x    

 

 

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh x    

 

 

7. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Využití konzultací  x    

   Akceptování rad a připomínek x    

   Samostatnost při zpracování práce  x   

 

 

8. Stylistická úroveň textu výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

 x    

 

 

9. Pravopisné chyby či překlepy nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  x   

 

 

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce x    

 

 

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě x  

 

Komentář a připomínky k textu:: 

*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska. 

 

 Autorka se zabývala problematikou, která nabývá významu a aktuálnosti se zvyšujícím se gestačním 

stářím a v této souvislosti bývá toto téma často diskutováno na veřejných laických i odborných portálech. Otázka 

možného svobodného rozhodnutí o výběru typu anestezie souvisí s jakýmkoli plánovaným operačním zákrokem, 

stejně tomu tak bývá i u plánovaného císařského řezu. V případě akutního císařského řezu je žena uvedena do 

celkové anestézie s výjimkou, kdy již před jeho indikací žena rodí v epidurální analgézii. Autorka téma 

zpracovala z pohledu anesteziologické sestry, která pečuje o rodičku na operačním sále, sleduje její fyziologické 

funkce, kontroluje bezpečný průběh anestézie a plní ordinace anesteziologického lékaře. Spokojenost 

s průběhem operace a s perioperační péčí nemusí nutně souviset s možností volby, ale významně souvisí 

s informovaností a edukací o podání anestezie a operačním výkonu. Bylo tedy velmi pozitivní zjištění, že ačkoli 

v některých případech pravděpodobně nebyly příliš velké časové rezervy k podání informací, téměř všechny 

rodičky byly dostatečně informovány a informacím porozuměly. 

  

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. Čím si vysvětlujte rozpor Vašeho výzkumu a výzkumu Nováčkové v preferenci svodné oproti 

celkové anestézii? 

2. Jaká bude osnova plánovaného edukačního manuálu a kdo, kdy a kde bude rodičky edukovat? 
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