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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

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

1    

 
 



 
 
 
Slovní hodnocení práce: 

Studentka,které jsem měl mít možnost být školitelem, si z mého pohledu vybrala téma,které 

není příliš mnoho v literatuře prezentováno. V dnešní době je laická veřejnost stále více 

nastavena na to, že se porodní děj, jakožto přirozený proces, odehrává bez nepříznivých 

souvislostí. Nicméně člověk je součástí přírody a v  té je jako takové obvyklé, že  reprodukční 

procesy jsou spojeny s určitou pravděpodobností různých komplikací na straně matek a jejich 

potomků.  Dovolím si napsat,že se svého úkolu zhostila na výbornou a v ucelené podobě 

uvádí přehled možných etiologických faktorů, které se v současnosti mohou podílet, mnohdy 

nepředvídatelně, na výskyt porodních poranění novorozence a to jak při přirozeném,tak i 

operativním porodu. Z mého pohledu splňuje práce náležitosti jako po stránce obsahové,tak 

formální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: 

výborně 

 

 

Otázky k obhajobě:  
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