
 
 

 | Verze 02-2020 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce: Laktační poradenství v České republice 

Autor práce: Aneta Smolíková 

Studijní program: bakalářský, B5341Ošetřovatelství 

Studijní obor: R 009 Všeobecná sestra   

Akademický rok: 2019/2020 

Vedoucí práce: Mgr. Petra Růžičková 

Oponent práce: Mgr. Hana Ochtinská 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

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  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      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 0 %, není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Smolíková Aneta vypracovala téma práce s názvem: Laktační poradenství v České 

republice. Teoretická část obsahuje podstatné kapitoly související s tématem práce. Je zpracována 

s množstvím literárních zdrojů i starších deseti let i přes to, že tato problematika se stále vyvíjí. 

V práci se objevuje jen menší množství gramatických a stylistických chyb.  

Průzkumné šetření je realizováno pomocí dotazníku vlastní tvorby. V metodice práce mi chybí 

informace, zda byl proveden pilotní průzkum a jak byla zajištěna anonymita respondentek. Sběr dat 

probíhal na novorozeneckém oddělení oblastní nemocnice Jičín (uvedeno v poděkování), v práci není 

uveden souhlas s uveřejněním nemocnice zapojené do průzkumu. Dále bych podle názvu práce 

očekávala zapojení více nemocnic do průzkumu. Interpretace získaných výsledků je prezentována 

přehledně a v diskuzi studentka porovnává své výsledky s jinými závěrečnými pracemi a odbornou 

literaturou. Jen v třetí průzkumné otázce jsou výsledky nepřesně formulované. Není zde uvedeno, že 

výsledky získala jen u devíti respendentek, které již v minulosti rodily a měli odpovídat ,,co bylo dříve 

nejčastějším důvodem kontaktování laktační poradkyně´´. Výsledky jsou zkreslené a porovnávány na 

malém vzorku respondentek. 

V závěru shrnuje výsledky a uvádí doporučení pro praxi. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Prováděla jste pilotní průzkum? 

Jak byla zajištěna anonymita sběru dat? 

Získala jste souhlas s uveřejněním nemocnice ve své závěrečné práci? 

V práci uvádíte literaturu starší deseti let. Nebylo možné dohledat a použít novější zdroje? 

 

 

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

 

B 

 

 

 
Dne: ..............................................................                       .............................................................. 
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