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Kritéria hodnocení
Abstrakt

1 2 3 Nesplňuje
X

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

Informační zdroje

X

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

Aktuálnost a originalita tématu

X

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

Struktura práce

X

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

Formální náležitosti

X

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

Metodologie

X

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

Prezentace výsledků

X

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

Diskuse

X

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

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

X

Slovní hodnocení práce:
Autorka si zvolila téma, které je aktuálním tématem nejen u odborníků, ale i u laické veřejnosti.
V teoretické části vycházela z 36 informačních zdrojů, včetně zdrojů primárních a
cizojazyčných. V seznamu použitých zdrojů je však horší orientace, neboť zde chybí číselné
označený jednotlivých zdrojů. V teoretické části pozitivně hodnotím kapitolu, která se zabývá
metodami prevence porodního poranění. Ve výzkumné části autorka věnuje patřičnou
pozornost metodologii. Jednotlivé položky dotazníku jsou vyhodnoceny pomocí tabulek a
grafů, které jsou doplněny slovním komentářem. V diskusi autorka porovnává výsledky své
práce s výsledky dvou bakalářských prací. Na škodu je, že toto porovnání není detailnější.
Velmi pozitivně hodnotím bohatou obrázkovou přílohu, a především edukační leták, který se
zabývá možností, jak zvýšit šanci na porod bez porodního poranění.

Práci k obhajobě:
DOPORUČUJI
KLASIFIKACE: VÝBORNĚ
Otázky k obhajobě:
1) Vámi předložený edukační leták je pro těhotné ženy velmi inspirativní. Neuvažujete o
tom, že byste jej nabídla prenatálním poradnám?

V Praze, 4. června 2018

Jméno a podpis vedoucího práce
Mgr. Kulhavá Miluše

