
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE   

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

 

Autor/ka bakalářské práce:  Kateřina Paštová 

Název práce: Vliv nauzey a zvracení na kvalitu života těhotné ženy 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 
 

Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

 

 

 

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    

 

 

4. 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    

 

 

5. 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    

 



 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce x    

   Způsob shrnutí x    

   Validita závěrů   x   

   Přínos práce x    

 

 

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh x    

 

 

8. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  x    

   Akceptování rad a připomínek x    

   Samostatnost při zpracování práce  x   

 

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

 x    

 

 

10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  x   

 

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce x    

 

 

12. 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. 

Nauzea a zvracení  související se somatickými změnami v těhotenství obtěžují velmi vysoké procento 

těhotných žen zejména v I. trimestru těhotenství. Jaký to má dopad na jejich kvalitu života, bylo hlavním cílem 

této bakalářské práce. Autorka se svolením použila specifický dotazník QOL-GRAV, který byl doplněn o 

položky zaměřené na zhodnocení problematiky prožívání nauzey a zvracení, bolestí břicha a dalších 

somatických potíží s tím souvisejících.  

Přestože byly u některých těhotných velmi výrazné negativní projevy somatických změn, tak u většiny 

zúčastněných těhotných žen byla kvalita života velmi dobrá. Je však zřejmé, že závěry této výzkumné studie 

nelze zobecnit z důvodu poměrně malého počtu respondentek v jednotlivých trimestrech a částečně i z důvodu 

retrospektivního hodnocení ve II. a III. trimestru, které ale odpovídalo tzv. Respons shift theory. 

 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

 

1. Jak a v čem konkrétně mohly být zkreslené či nepřesné odpovědi těhotných u retrospektivního dotazování a co 

je podstatou, k čemu dochází v rámci teorie Respons shift? 

 

2. Čím si vysvětlujete velmi dobrou kvalitu života u těhotných, které trpěly nauzeou a zvracením? 
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