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Kritéria hodnocení práce

Hodnocení
A

Výstižnost anotace

x

Úvod práce

x

B C

D

E

F

Teoretická část
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

x

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*

x

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání

x

Metodika
Cíle práce

x

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací

x

Vhodnost a správnost použitých metod*

x

Popis, vysvětlení použitých metod

x

Prezentace a interpretace výsledků
Správnost, přesnost

x

Přehlednost, jasnost*

x

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

x

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*

x

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností

x

Dosažení stanovených cílů*

x

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování

x

Formální stránka práce
Formální úprava*

x

Stylistika

x

Gramatika a pravopis*

x

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

x

Rozsah práce*
x
* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná
práce celkově hodnocena F.
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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:

ANO

Případný komentář: --Míra shody je 2% Závěrečná práce není plagiát.
Případný komentář: --Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Studentka Michaela Sedláčková zpracovala ve své bakalářské práci zajímavé téma „Porodní asistentka v roli
těhotné a rodičky“. Téma je aktuální.
Teoretická část je velmi dobře zpracovaná, návaznost kapitol je logická. Je zde zřejmá velmi dobrá práce
s literaturou a jinými zdroji. Praktická část je zpracovaná přehledně, místy se vyskytují překlepy a gramatické
chyby.
Pouze v diskuzi chybí zhodnocení kategorie „porod“ a především v podkategoriích „průběh porodu a chování
personálu k PA “ z úhlu pohledu, že všechny respondentky rodily na svých pracovištích, což jistě odpovědi
respondentek ovlivnilo.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Jaká je možnost využití výsledků vaší práce v praxi, případně jak by se dalo na výzkum navázat?
2. Vaše respondentky mají poměrně rozdílný počet let praxe (2-10 let), myslíte si, že délka praxe mohla
ovlivnit odpovědi respondentek?

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