
 
 

Posudek oponenta závěrečné práce 

(bakalářská, diplomová práce) 

Název práce:  Doba trvání císařského řezu a faktory ji ovlivňující 

Autor práce:  Bc. Markéta Patočková 

Studijní program: N5345 Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Perioperační péče v gynekologii a porodnictví 

Akademický rok: 2016/17 

Oponent práce: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

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  X     

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 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika  X     

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Bc. Markéta Patočková vypracovala diplomovou práci kvalitním způsobem. Teoretická 

část práce je přehledná, psána čtivě. Rovněž diskuze i závěr práce jsou zpracovány odpovídajícím 

způsobem. Zásadní výstupy práce jsou přehledně prezentovány.  

Ve výzkumné části práce studentka přehledně prezentuje získaná data, správně je prezentuje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že studentka netestovala závislost doby císařského řezu na sledovaných 

faktorech, domnívám se, že měla celkově interpretovat výsledky jiným způsobem. Za užití zvoleného 

designu se jednalo spíše o zmapování faktorů, které na délku trvání císařského řezu mohou mít vliv. 

Z hlediska formálního vytýkám studentce nejednotné označení relativních a absolutních četností 

v tabulkách, a v některých případech překlepy a typografické chyby.  

Přes uvedené výtky je diplomová práce Bc. Markéty Patočkové zpracována kvalitně a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 Popište nejzásadnější (nejzajímavější) výstupy Vašeho výzkumného šetření. 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

VÝBORNĚ MINUS 

 

 

 

 

 
 

Dne: 25. května 2017      ........................................................... 

          Podpis  

 

 

 


