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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

Abstrakt 
(Koresponduje s obsahem, má jasně vymezen cíl, popis metodologie, závěry) 

X    

Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 

 X   

Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 

X    

Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 

X    

Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 

X    

Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 

X    

Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 

 X   

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

  X  

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

 X   

 
 



 
 
 
Slovní hodnocení práce: 

Autorka si jako téma své bakalářské práce vybrala téma, které není jednoduché, ale vzhledem 

k oboru vhodné a velmi potřebné. Úvodní kapitoly jsou věnovány syndromu mrtvého plodu, 

porodu mrtvého plodu, psychologickou péčí porodní asistentky o ženu a sociálně právní 

podporou, která je ženám poskytována. Autorka vycházela z 29 informačních zdrojů, včetně 

zdrojů primárních a cizojazyčných. V některých případech nejsou zdroje citovány podle platné 

citační normy. Druhá část práce se zabývá případovou studií ženy s diagnózou fetus mortuus, 

kde je popisován ošetřovatelský model dle Marjory Gordonové. Na škodu je, že autorka práce 

neporovnala v diskusi poskytovanou ošetřovatelskou péči s platným standardem či 

s bakalářskou praxí z Univerzity Palackého v Olomouci, kterou autorka uvádí v informačních 

zdrojích. Obrázek v závěru práce, nekoresponduje s předkládanou případovou studií. 

Nejednotně působí přílohy, které autorka zvolila z různých zdravotnických zařízení. 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: VELMI DOBŘE 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Proč jste v diskusi neporovnala poskytnutou ošetřovatelskou péči se zkušenostmi, 

které jsou uvedeny v bakalářské práci Univerzity Palackého v Olomouci? 

2) Dostala jste souhlas zdravotnického zařízení a rodičky ohledně zveřejnění obrázku, 

který máte v závěru práce? Proč není v příloze uveden tento souhlas? 
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