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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:

Bakalářská práce nesoucí název „Informační mapa péče pro ženu s porodním poraněním“
je zajímavá a v praxi porodní asistentky nesmírně přínosná.
V teoretické části práce na sebe kapitoly logicky navazují, rozsah práce je dostačující a zřídka
se v práci vyskytují gramatické či stylistické chyby, pouze mezi stranou č. 28 – č. 29 na sebe
text plynule nenavazuje. Teoretická část bakalářské práce je zpracována z dostatečného
množství literárních zdrojů tuzemských i zahraničních.
Průzkumná část je zpracována celkem přehledně a srozumitelně. U grafického vyjádření
získaných dat postrádám názvy jednotlivých grafů. Vyjádření 100 % znalosti respondetek
graficky mi připadá zbytečné (str. 41 – str. 43). V interpretaci dat u otázek, kde mohly
respondentky zvolit více možných odpovědí (str. 46, str. 47, str. 50) postrádám (pro
zajímavost) zhodnocení, jaké konkrétní odpovědi respondentky volily, než pouze uvést, kolik
odpovědí bylo špatných a kolik správných.
Vytvořená mapa péče je velice přehledně zpracována a bude klientkami i personálem jistě
pozitivně vnímána v podpoře edukace šestinedělek s porodním poraněním.
V diskuzi je velice srozumitelně komparováno s několika literárními zdroji.
Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1. Prosím uveďte, jaké konkrétní připomínky měly porodní asistentky k návrhu infomační
mapy péče pro ženy s porodním poraněním?
2. Po úpravě na základě připomínek PA byla mapa péče použita v praxi?
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