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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce studentky Terezy Vaculkové pojednává téma týkající se Downova syndromu jeho 

diagnostice a screeningu. Práci celkově hodnotím jako zdařilou, přestože si nejsem úplně jist tím, že by 

budoucí rodičky měly umět rozdílné definice mezi diagnostikou, screeningem nebo dokázat popisovat 

rozdíly v jednotlivých formách vyšetření podle jejich názvu. Za problematické také považuji fakt, že 

studentka leckdy v dotazníku předkládá sugestivní otázky (Myslíte si apod.). Přes tyto spíše drobné 

nedostatky považuji práci za kvalitní.  

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Z čeho usuzujete, že znalost rozdílů mezi screeningem a diagnostikou a také znalost o jednotlivých 

vyšetřovacích metodách pomůže budoucím rodičkám v tom, aby neměly obavy z diagnostiky? 

2. Jaká jsou rizika pokládání sugestivních otázek v rámci dotazníku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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