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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 X      
Vhodnost a správnost použitých metod X      
Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost        
Přehlednost, jasnost       

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      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 
 
 
0 % (práce není plagiát) 
 
 
 
 
 
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 
 
Předložená bakalářská práce podává shrnutí o informovanosti rodiček o možnostech analgezie během 
porodu se zaměřením na inhalační analgezii. Struktura práce je rozdělena na teoretickou  a 
průzkumnou část.  

V teoretické části autorka shrnuje aktuální poznatky o možnostech tlumení porodních bolestí. Velmi 
oceňuji samostatnou subkapitolu věnující se inhalační analgezii, které je zpracována velmi detailně a 
srozumitelně.  

Průzkumná část je založena na použití dotazníkového šetření. Celkem autorka zařadila do dotazníku 
14 otázek, které jsou logické a jasně formulované. Na základě odpovědí z dotazníků byly splněny 
průzkumné cíle.  V průzkumné části autorka zvolila sloupcové a výsečové grafy, které jsou přehledně 
zpracovány. Interpretace výsledků a diskuse splňují nadmíru kritéria požadavků pro bakalářskou práci.  

Práce má nesporný klinický význam pro klinicky velmi relevantní ́ výsledky. Práce je napsána 
nadstandardně na poměry bakalářské práce. Studentka dokázala nasbírat velmi kvalitní data, 
která správně analyticky zpracovala a následně vyhodnotila. Ve své bakalářské práci autorka 
prokázala nejen hluboké teoretické znalosti, ale i analytické dovednosti. 

Závěrem konstatuji, že bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Dokázala byste z Vašeho dosavadního klinického pohledu shrnout hlavní výhody 
a nevýhody epidurální a inhalační porodnické analgezie?  

2. Jsou před použitím inhalační analgezie potřebná speciální vyšetření (např. krevní 
obraz, koagulace, atd.)? 

3. Existují některé kontraindikace k použití inhalační analgezie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

A 

 
 
 
 
 
Dne:        ........................................................... 
                               Podpis  
 
 
 
 
 
 
 
1)    

Hodnocení / klasifikace 
1,0 A 
1,5 B 
2,0 C 
2,5 D 
3,0 E 
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*F = nesplněno 


