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

Bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti žen o metodách umělého ukončení
těhotenství v prvním trimestru. Práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná.
V teoretické části práce se autorka zaměřila na stěžejní oblasti související s daným tématem. Plynulejší
a logičtější propojení textu by jistě zajistila redukce počtu odstavců.
Prostřednictvím průzkumného šetření autorka přinesla data, která jsou standardně užitečným přínosem
pro zmapování informovanosti žen o dané problematice. Po opakovaném předělávání praktické části
práce jsou prezentace výsledků, diskuze i závěr zpracovány vcelku dobře. V práci se objevují
stylistické i gramatické chyby, na které byla autorka upozorňována. Studentka vykazovala nižší míru
samostatnosti, většinu připomínek se snažila zpracovat.
Práce je hraničního rozsahu.
I přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě.
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