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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: 

Téma bakalářské práce je velice aktuální a potřebné, jelikož předčasných porodů přibývá. 

Autorka se tématu ujala vkusně a osobitě.  

Teoretická část je napsána přehledně a chronologicky. Jsou zde uvedeny i zajímavé poznatky 

jako např. vliv používání některých kosmetických přípravků na předčasný porod. Jediný 

nedostatek je v kapitole 7.3 Antibiotika – toto schéma podání antibiotik je již zastaralé, nyní 

jsou určeny nové postupy v podávání antibiotik u PPPROM.  

Klinická část je zpracována ve formě bezchybné kazuistiky pomocí metody ošetřovatelského 

procesu dle Marjory Gordonové.  

Cíle práce se autorce povedly splnit. Do budoucna by se autorka mohla zamyslet nad 

problematikou, jak zlepšit psychický stav žen, kterým hrozí předčasný porod.  

 

 

 

Práci k obhajobě:  DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE:  VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:  

Máte nějaké návrhy / nápady, které by vedly ke zlepšení psychického stavu žen, kterým hrozí 

předčasný porod?  
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