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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, které shledávám pro budoucí porodní 

asistentku důležitým. Obsah teoretické části práce není zcela v kontextu s názvem práce. Ani název 

použitého dotazníku nesouvisí úplně s jeho obsahem ani s obsahem teoretické části. Dotazník je nazván 

„Bylinné doplňky při kojení.“ Práce je o doplňkové a alternativní léčbě, v dotazníku je nabízeno mnoho 

jiných metod, nejen byliny. Vzhledem k náplni teoretické části a k položkám z dotazníku by bylo 

vhodné více konkretizovat název práce, např. zdravotní problémy kojících žen a využití alternativní 

medicíny k jejich řešení. 

V teoretické části jsou vhodně a kvalitně popsány hlavní pojmy tématu a pojmy obsažené v dotazníku. 

Na s. 22 je Tabulka 1, která je ve skutečnosti dvěma tabulkami, ve kterých se vyskytují informace 

dvakrát až třikrát.  

Obrázek 20 (s. 55) nedává smysl. Ve výsledcích čísla obrázků v textech neodpovídají číslům přímo pod 

obrázky (vše posunuto o 2). Grafy na s. 94 a s. 95 postrádají smysl. 

Některá studentčina tvrzení z výsledků a diskuse jsou příliš smělá. Výsledky jejího průzkumu by neměly 

být zobecňovány, např. „Z odpovědí je patrné, že využití přírodní medicíny u těhotných a kojících žen je 

značně nižší ve srovnání se zahraničními zeměmi“. 

Celý průzkum vychází z výzkumu Bettiol a spol., 2018. Domnívám se, že k nalezení odpovědí na 

průzkumné otázky bylo možné použít jednodušší dotazník.  Je však třeba vyzdvihnout velké množství 

práce vykonané v souvislosti s překladem dotazníku a při následném průzkumu. Již samotný proces 

zpětného překlad dotazníku by mohl být samostatnou bakalářskou prací. 

Ne všechna zjištění z provedeného průzkumu studentka prezentuje srozumitelně (viz doplňující otázka 

č. 1). Tento fakt a velké množství formálních chyb (především v citování použitých zdrojů) snižují 

celkovou kvalitu práce. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Ve výsledcích k otázce 1 uvádíte, že v posledních 6 měsících nekojilo 14 % respondentek. Ve 

výsledcích k otázce 13 uvádíte, že své poslední dítě nekojila 4 % respondentek. Na s. 66 píšete, že 

některé ženy měly děti mladší tří měsíců. Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi odpověďmi na otázku 

1 a 13 a upřesnit, jak dlouho byly respondentky od posledního porodu?  

2. Proč byl zvolen tento konkrétní dotazník? Jak vy sama nahlížíte na logičnost některých otázek a na 

uživatelskou přívětivost celého dotazníku?  

3. U dotazníku v příloze nejsou žádní pokyny k vyplnění. Kdo respondentky poučoval? Kdo určoval, 

která z klientek lékařky dotazník vyplní a která ne? 

 

 

I přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.  
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