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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: 

 

 Autorka se zabývala tématem, které je ojedinělé a originální a v souvislosti se zvyšujícím se věkem 

těhotných žen také velmi aktuální a závažné. Vyšší věk v těhotenství je sám o sobě rizikovým faktorem pro vyšší 

výskyt vrozených vývojových vad, zejména Downova syndromu. Prenatální péče a organizace screeningových 

vyšetření zajišťuje těhotným ženám komplexní hodnocení jejich zdravotního stavu a průběhu těhotenství a 

včasné odhalení rizikových faktorů včetně genetické zátěže.  

 V teoretické části autorka popsala a vysvětlila kvalitu života, těhotenství a vliv biopsychosociálních 

změn v těhotenství. Velmi zasvěceně charakterizovala téma prenatální diagnostiky a uvedla podrobný výčet 

současných nejmodernějších neinvazivních a invazivních metod diagnostiky, otázky lidské genetiky a související 

etické problematiky.  

 V empirické části využila upravený dotazník QOL-GRAV doplněný o genetickou problematiku. 

Potvrdila, že je možné použít tento specifický dotazník i u skupiny těhotných s genetickou zátěží a na základě 

zjištěných výsledků navrhla doporučení pro prenatální poradny, která jsou určena jak porodním asistentkám, tak 

i budoucím maminkám.    

  

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. Čím si vysvětlujete, že těhotné ženy s genetickou zátěží hodnotily lépe spokojenost s partnerským 

a společenským životem než těhotné ženy bez zátěže? 

2. Která zjištění z dotazníku QOL-GRAV pro Vás byla nejpřekvapivější a proč a která z doplnění o 

genetickou problematiku GENET? 

3. Jaká vyšetření patří do prvotrimestrálního screeningu? 
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