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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?) 

 2   

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?) 

 2   

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: 
 
V úvodu práce je zevrubně popsán aktuální stav prenatální diagnostiky v České republice 
potažmo ve vyspělém světě. Vyspělé screeningové programy s časným záchytem 
vrozených vad plodu (chromozomálních i strukturálních) generují množství těhotných 
žádajících o ukončení gravidity pro nález vrozené vady u plodu obvykle na konci I. 
trimestru nebo častěji až ve II. trimestru těhotenství. V práci jsou popsány i právní aspekty 
ukončování těhotenství pro vrozenou vadu plodu v ČR. Ve výzkumné odborné části práce 
se studentka inovativně věnuje péči tyto těhotné. Na příkladu péče o ženu ukončující 
graviditu pro Downův syndrom u plodu poukazuje na nutnost komplexní porodnické péče 
s nezbytností současné psychologické podpory jak těhotné tak i ošetřujícího personálu. 
Zmiňuje i nutnost empatie a citlivosti ošetřujících porodních asistentek při zachování 
vysoké odborné úrovně péče. Práce je zpracována na vysoké odborné i stylistické úrovni a 
lze jí určitě dobře využít jako odborný studijní text pro budoucí porodní asistentky. 
 
 
 
 
Práci k obhajobě: DOPORUČUJI 
 
KLASIFIKACE: 1 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 

1. Jak se má profesionálně chovat zdravotník, který má etický problém s rozhodnutím 
ženy o ukončení gravidity pro vrozenou vadu 

2. Měla by mít těhotná po ukončení těhotenství pro vrozenou vadu plodu následnou 
alespoň přechodnou psychologickou péči? 
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