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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika     x  

Gramatika   x    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  x     

Spolupráce    x   



 
 

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

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou péče v porodní asistenci na oddělení matek po porodu.   

Práce je koncipována jako práce teoreticko-výzkumná. Jedná se o téma obsáhlé, ale studentka se 

snažila jej vystihnout v jeho základních a stěžejních oblastech. Zaměřila se především na fyziologické 

změny v období šestinedělí a na obsah edukace, který by každá porodní asistentka měla šestinedělce 

sdělit.  

Za stěžejní cíle práce si studentka zvolila, jednak zjistit v jakých oblastech jsou primipary porodními 

asistentkami na oddělení šestinedělí edukovány, a zároveň ověřit úroveň znalostí primipar.  

Před zahájením výzkumného šetření studentka provedla literární rešerši, kdy se v odborných 

elektronických databázích snažila nalézt dotazníky aj. hodnotící nástroje, publikované autory, kteří se 

zaměřovali na stejnou problematiku. Tento metodologický krok bych ráda pozitivně vyzdvihla. 

Po neúspěšném pátrání se rozhodla pro dotazník vlastní tvorby.  

Obsah dotazníku vycházel jednak z dostupné a aktuální literatury, ale také ze zavedených 

ošetřovatelských standardů péče z oddělení šestinedělí několika nemocnic. Dotazník byl koncipován 

tak, aby studentka získala odpovědi na své zvolené výzkumné otázky a naplnila cíle práce. Byl 

rozdělen na část, kdy ověřoval znalosti respondentek a na část informativní. 

Cíle, které si studentka stanovila, byly splněny. Věřím, že studentka získala dobrý přehled 

o problematice, který by ji mohl pomoci v budoucím povolání.  

Výstupem práce je vytvořený edukační list, který je určen především pro prvorodičky. Ten hodnotím 

za povedený. Jistě je nadějné jeho zavedení do praxe. Doporučuji kontaktovat jednotlivá pracoviště, 

kde bylo šetření prováděno, s nabídkou sdělení anonymizovaných výsledků a poskytnutí daného 

edukačního listu. 

 

Studentka konzultovala především v závěrečné fázi tvorby, což se odrazilo v některých částech na 

kvalitě. Nedostatky spatřuji v následujícím: 

- ve stylistice práce, 

- v drobných typografických chybách, 

- kapitoly mohly být lépe provázány, 

- nadpis kapitoly 3 nesouhlasí s obsahem, zároveň kapitola 4 by měla být spíše podkapitolou 

kapitoly 3, 

- v kapitole 6 chybí shrnutí významu kojení,  

- v kapitole 8 chybí informace (shrnutí), o jakých dalších oblastech ženu před propuštěním 

edukovat (např. o komplikacích, životosprávě, o cvičení…), 

- bylo by vhodné více popsat metodiku, především ve vztahu k otázkám znalostního typu, 

- postrádám grafické znázornění systému vyhodnocování znalostní části dotazníku, 

- tabulka 13 je nevhodně interpretována, 

- chybí zamyšlení se u jednotlivých výsledků (pod jednotlivými tabulkami či obrázky – grafy je 

uvedený pouhý opis výsledků, který je již patrný z uvedených obrázků a tabulek), 

- v diskusi nedošlo k dostatečnému porovnání výstupů bakalářské práce s výzkumy nebo 

publikacemi jiných autorů, 

- v závěru práce by bylo vhodné více rozebrat, jakým oblastem, z hlediska péče v porodní 

asistenci na oddělení šestinedělí, je třeba více se věnovat, případně postrádám návrh řešení, 

- zároveň by bylo dobré shrnout, jaké oblasti a procesy v nemocnicích, kde bylo šetření 

realizováno, fungují dobře.  



 
 

 

 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu, pokládám práci za zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě. 

 

 

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

velmi dobře mínus 
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