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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: 

Zvolené téma bakalářské práce pro budoucí praxi porodní asistentky bude aktuální vždy. 

Zpracování jednotlivého případu formou kazuistiky velmi názorně vysvětluje problematiku 

vedení porodu a ošetřovatelské péče novorozence. Zpětnou analýzou případu dobře uplatňuje 

teoretické znalosti.  

Jsem spokojena jak s aktuálností zdrojů, tak použitím cizojazyčných zdrojů. Formát 

v seznamu literatury je jednotný, citační norma platná.  

Na druhou stranu jsme v práci zaznamenala poměrně často se vyskytující nevhodné použití 

slov a neobratné skloňování. Ve větách často postrádám interpunkční znaménka.  

Rozsah práce odpovídá zadání. Chyby v terminologii jsou ojedinělé. 

V diskuzi se autorka velmi pečlivě věnuje preventivním postupům, čímž jasně splnila cíl 

práce. 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: 1 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1) V čem spočívá princip ošetřovatelské péče podle Virginie Henderson? 

 

2) Jaké rizikové faktory jsou spojeny s dystokií ramének? Jaké opatření použijete 

při porodu, u kterého se vyskytne dystokie ramének? V čem spočívá Gaskinové 

manévr?  

 

3) V čem spočívá diagnostika poranění brachiálního plexu u novorozence? Jaké 

jsou terapeutické metody? 
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