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Míra shody je ……. %. Závěrečná práce je/není plagiát.
Viz. vedoucí práce.
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Studentka Barbora Tobiášková vypracovala závěrečnou práci na téma, které se zabývá rolí otce u porodu.
V teoretické části práce shledávám nedostatky týkající se formální stránky, upozorňuji na gramatické chyby,
nevhodné a neodborné formulace některých souvětí. U odkazů za textem postrádám číslo strany, ze které
bylo čerpáno. Studentka špatně odkazuje u zdrojů s více autory. V teoretické části práce je čerpáno
z poměrně malého množství literárních zdrojů. Jednotlivé odstavce na sebe ne vždy navazují.
V rámci průzkumné části práce není zcela jasné, jaká byla stanovena kritéria pro výběr respondentů.
V metodice je uvedeno, že byl dotazník určen pro otce, kteří se účastnili první, druhé, třetí nebo čtvrté doby
porodní, zároveň bylo podmínkou, aby se účastnil hlavně fáze vypuzovací (prosím o vysvětlení). V sekci
˶Analýza získaných dat˝ postrádám odkazy na Obrázky, objevují se nedostatky v jednotnosti grafického
zpracování výsledků. Pátá dotazníková otázka se respondentů táže na to, po kolikáté se účastní porodu,
nicméně s tímto údajem není dále pracováno. Pro získání relevantnějších výsledků by bylo vhodnější zaměřit
se pouze na muže, kteří se účastnili porodu poprvé v životě. K diskuzi nemám větší výhrady, je zde
komparováno s výsledky jiných bakalářských prací.
Práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Ve které fázi porodu byl dotazník otcům distribuován?
2. Jaké jsou dle vašeho názoru klady/zápory přítomnosti otce u porodu?
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