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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:

ano - ne

Případný komentář:
Míra shody je 3 %. Závěrečná práce není plagiát.
Případný komentář:
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce Pavlíny Štěpánové je zpracována na velmi zajímavé téma propojující porodní asistenci
s humanitními vědami.
Studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou. Teoretická část je čtivá, kapitoly jsou zpravidla
propojeny s částí praktickou.
Ke zpracování praktické části byl využit kvalitativní průzkum, metoda rozhovorů.
Stanovených cílů bylo dosaženo, výsledky jsou vhodně interpretované, v diskusi je komparace s jinými
dostupnými zdroji.
Po formální stránce upozorňuji na hraniční rozsah, výskyt nadpisů bez číslování v teoretické části práce a
prázdný seznam tabulek na s. 10.
V konečném celku práci shledávám za zdařilou a velmi zajímavou.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
✓ Konkrétněji popište snowball techniku staženou k Vašemu průzkumu.
✓ S kterými rituály jste se nejčastěji setkala při absolvování odborné praxe na oddělení šestinedělí?
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