
 
 

 | Verze 02-2020 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce: Anální inkontinence po porodu 

Autor práce: Lucie Kábrtová 

Studijní program: B5349 Porodní asistence 

Studijní obor: Porodní asistentka  

Akademický rok: 2019/2020 

Vedoucí práce: Dr. med. Germund Hensel Ph.D. 

Oponent práce: PhDr. Zdeněk Čermák  

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce studentky Lucie Kábrtové pojednává často opomíjené téma související s riziky 

spojenými s vaginálním porodem. V teoretické části autorka představuje řadu kapitol, které se vztahují 

k tématu a dotazníku. Teoretické části se snad dá vytknout jediné, že je orientována příliš medicínsky, 

o vztahu tématu k porodní asistenci se dozvídáme spíše okrajově. Praktická část práce je dle mého 

názoru v pořádku, podařilo se zodpovědět otázky a dosáhnout výzkumných cílů. Za problematický 

považuji jen závěr práce, který je snad až příliš stručný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Ve své práci shrnujete, že rodičky (a veřejnost obecně) nejsou příliš dobře informovány o 

problematice Vaší práce. Jakým způsobem byste tuto informovanost zvýšila? 

2. Jakým způsobem byste prováděla depistáž a edukaci ohrožených žen anální inkontinencí po porodu? 
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