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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 práce si vybrala pro svoji bakalářskou práci téma, kterým je pohled rodičky na roli 

otce v době těhotenství a při porodu. Zvolené téma je poslední roky tématem velmi aktuálním 

a z hlediska oboru studentky, téma vhodné z hlediska oboru. V teoretické části autorka 

vycházela z 30 informačních zdrojů včetně zdrojů zahraničních. Teoretická část pojednává o 

roli otce v době těhotenství ženy a jeho roli při porodu. Kapitoly teoretické části na sebe logicky 

navazují, jejich obsah však mnohdy neodpovídá na zařazení jako samostatné kapitoly. Místy se 

v práci objevují drobné gramatické chyby a určité nepřesnosti. Výzkumná část metodou 

dotazníku zjišťuje potřebné informace. Jednotlivé položky dotazníku jsou vyhodnoceny pomocí 

tabulek a grafů, které jsou opatřeny slovním komentářem. Některé položky dotazníku nejsou 

správně vyhodnoceny. Na škodu je, že autorka v diskusi pouze okrajově srovnává výsledky, ke 

kterým dospěla, s výsledky jedné bakalářské práce, která se zabývá stejnou problematikou.  

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Kromě přítomnosti otce u porodu si v některých případech ženy volí přítomnost 

duly. Jaký je váš názor na její přítomnost u porodu? 
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