
 
 

 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce:  Informační mapa péče pro ženu před kyretáží 

Autor práce:  Vrbová Anna   

Studijní program: Porodní asistence 

Studijní obor:  Porodní asistentka 

Akademický rok: 2017/2018 

Vedoucí práce:  Mgr. Petra Pavlová, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou    x     

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací       

Vhodnost a správnost použitých metod  x     

Popis, vysvětlení použitých metod   x    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   x    

Přehlednost, jasnost   x    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   x    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   x    

Rozsah  x     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   x     

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika  x     

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Podobnosti < 6 %. 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Studentka Anna Vrbová se ve své bakalářské práci zabývala péčí o ženy před kyretáží na konkrétním 

gynekologickém pracovišti.  

Po realizaci strukturovaných rozhovorů se třemi pacientkami, přistoupila k posouzení současného 

stavu potřeb těchto žen. Zjištění následně doplnila o informace získané z jejich zdravotnické 

dokumentace. Na základě tohoto postupu vytvořila návrh informační mapy péče o ženy s podobným 

problémem. Celý design práce je velmi pěkně nastíněn obrázkem č. 1 na str. 29. 

Návrh informační mapy péče byl vytvořen po konzultaci s managementem nemocnice fakultního typu 

pro jejich interní účely, čímž bych chtěla vystihnout praktický přínos tvorby bakalářské práce. 

Navrhovaná informační mapa péče působí poutavě a uspořádaně. Spolu s manuálem k jejímu použití, 

bude ověřována v praxi tamějšího gynekologického pracoviště. 

Studentka hlavní zjištění shrnuje v 11 kapitole, zároveň uvádí doporučení do klinické praxe. Drobný 

nedostatek spatřuji v provázanosti některých vymezených ošetřovatelských diagnóz ve vztahu 

k výstupu práce.  

Studentka pracovala dle stanoveného harmonogramu, konzultovala řádně a pracovala samostatně. 

Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) C 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


