
Gynekologicko-porodnická  kliniká 1. LF UK á VFN v Práze 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název bakalářské práce: Péče o ženu při ukončení těhotenství pro vrozenou vývojovou 

vadu plodu  

Název bakalářské práce v anglickém jazyce: Care of woman during termination of 

pregnancy for congenital developmental defect 

Autor práce: Daniela Bukáčková   

Název studijního oboru: Porodní asistentka   

Forma studia: Prezenční       

Vedoucí práce: Mgr. Markéta Školoudová   

Oponent práce: MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.  

Akademický rok: 2017/2018   
 
 

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: 

 

Bakalářská práce ve své části teoretické popisuje obor prenatální diagnostiky, podrobně se 

věnuje doporučeným neinvazivním a invazivním vyšetřením během těhotenství. Zaměřuje se 

také na popis chromosomálních aberací plodu a nejčastějších vrozených vývojových vad. 

V souvislosti s tématem bakalářské práce zmiňuje platný zákon o umělém přerušení 

těhotenství pro vrozenou vývojovou vadu plodu. Pro výzkumnou část studentka zvolila 

kazuistiku těhotné ženy, která se rozhodla pro ukončení gravidity pro Downův syndrom u 

plodu. Podrobně popisuje jak proces ošetřovatelský po celou dobu hospitalizace, tak se 

současně s tím věnuje psychickému prožívání ženy. Ošetřovatelský proces o ženu při 

ukončení gravidity s sebou nese velkou psychickou zátěž pro ženu samotnou, ale také pro 

ošetřovatelský personál. Proto je velmi nutný komplexní přístup, který v sobě zahrnuje jak 

profesionální odbornou péči porodní asistentky, tak zároveň empatii a citlivost. Cílem práce 

bylo popsat a zhodnotit průběh ošetřovatelské péče o ženu při ukončení těhotenství pro 

vrozenou vývojovou vadu plodu a zároveň upozornit na nutnost profesionálního a 

individuálního přístupu, což tato práce splnila. Současně upozornila na fakt, že ukončení 

těhotenství pro vrozenou vývojovou vadu je psychicky náročná situace i pro ošetřovatelský 

personál, a poukazuje na prevenci syndromu vyhoření. 

V neposlední řadě velmi kladně hodnotím odpovědný přístup studentky při vypracování této 

práce a její zájem o tuto problematiku. 

 

 

 

Práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: 1 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Měla jste možnost seznámit se s těhotnou ženou při ukončení těhotenství pro vrozenou 

vývojovou vadu. Jak moc je dle Vašeho názoru důležitá psychická podpora 

ošetřujícího personálu? 

2. Ve své práci zmiňujete syndrom vyhoření. Jaké znáte preventivní opatření proti 

rozvinutí tohoto syndromu u zdravotnického personálu? 
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