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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): 

Nejvyšší míra shody je < 5 %. Práce není plagiátem. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Bakalářská práce s názvem „Postoj českých porodnic k porodu do vody“ je koncipována jako teoreticko-

průzkumná. Jedná se o příjemně čtivou práci poskytující zajímavé porovnání zkušeností a názorů 

porodních asistentek na porod do vody mezi zdravotnickými zařízeními, které tuto metodu vedení 

porodu využívají a těmi, ve kterých se takto nerodí.  

 

Práce nepostrádá přehledné a logické členění textu a srozumitelnou interpretaci výsledků, přestože 

studentka musela zpracovat a zhodnotit data ze dvou různých dotazníků, což bylo jistě obtížné. Zvláště 

bych pak chtěla pochválit zpracování diskuze, která je dle mého názoru velmi povedená. Rozsah práce 

hodnotím jako odpovídající. Studentka úspěšně pracuje s velkým množstvím literárních zdrojů včetně 

zahraniční literatury. Drobností je, že u některých online zdrojů chybí uvedení jejich dostupnosti.  

 

Velmi mne zaujala studentkou vypracovaná brožura pro porodní asistentky shrnující základní body péče 

o ženu rodící do vody a dotazník posouzení bezpečnosti porodu do vody. Dokáži si představit výhody 

uplatnění obou těchto materiálů v praxi. 

 

V práci shledávám jen minimální množství gramatických či stylistických chyb, hodnotím ji jako velmi 

zdařilou a pro praxi přínosnou. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Máte v plánu Vámi vypracované materiály (informační brožura péče PA, dotazník posouzení 

bezpečnosti porodu do vody) předávat do praxe? Jste domluvená s nějakými zdravotnickými 

zařízeními? 

2. Měla některá ze zdravotnických zařízení, ve kterých jste výzkum uskutečnila, zájem o zpětnou 

vazbu? 

3. Byla jste během své praxe účastna porodu do vody? Pokud ano, jaké jste z toho měla dojmy? 

 

 

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