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Vedoucí práce:  

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    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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika  X     

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     

Spolupráce   X    



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

 

0 %. Práce není plagiát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Studentka Pavla Filipová si ke zpracování bakalářské práce vybrala zajímavé téma. Teoretická část práce 

je psána na dobré formální a stylistické úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Poslední, 

samostatná kapitola týkající se dopadů porodního poranění je však napsána poměrně stroze. Chybí zde 

hlubší zamyšlení nad danou problematikou a propojení jednotlivých zdravotních obtíží v závislosti na 

vaginálním porodu.  

 

Průzkumná část je realizována metodou kvantitativního průzkumu s použitím nestandarizovaného 

dotazníku, který obsahoval celkem 19 otázek. Metodika je srozumitelně vysvětlena. Drobné nedostatky 

nacházím v prezentaci výsledků. Na škodu je, že autorka v diskuzi komparuje s menším množstvím 

literatury. Stanovené cíle byly splněny.  

 

Aktivita a konzultace probíhaly přiměřeně. Studentku chválím za samostatnost a akceptování  většiny 

připomínek během zpracování práce.  
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