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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:   

 

Bakalářská práce zpracovává velmi aktuální téma – vliv užívání návykových látek 

v těhotenství na novorozence. 

 

Pro informace využívá aktuálních primárních zdrojů a jejich rozsah a citační norma 

odpovídá požadavkům. Rozsah práce splňuje zadání a používá odbornou terminologii. 

 

Práce je vhodně členěná, má jasně vymezeny cíle, stanoveny hypotézy, výsledky 

výzkumu jsou prezentovány formou tabulek a grafů, závěry přehledně zpracovány a 

shrnuty, včetně porovnání a polemiky s jinými výsledky. 

 

Cíle práce byly dosaženy a přínosem pro praxi je leták pro nastávající matky vlastní 

výroby. 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI/ DOPORUČUJI S VÝHRADAMI / NEDOPORUČUJI 

============ 

 

KLASIFIKACE:   výborně 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

V čem vidíte příčiny tak závažného problému jako je užívání návykových látek a zvláště 

pak u žen – budoucích matek? 

 

Domníváte se, že primární a sekundární prevence je prováděna dostatečně? 
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