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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu X      

Úvod práce X      

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      



 

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

  

 

Míra shody je ……. %. Závěrečná práce je/není plagiát. 

 

Viz. Vedoucí práce  

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce studentky Dominiky Vavrdové pojednává o významu kojení na zdraví dětí.  

Teoretická část je ucelená, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce je psána na velmi dobré 

úrovni. Autorka čerpá z dostatečného množství odborných zdrojů. Kapitola 4. Výhody kojení pro zdraví dětí 

je vzhledem k zaměření závěrečné práce poměrně stručná. Zatímco nutriční a tělesné zdravotní přínosy jsou 

dobře známé, objevují se studie prokazující kladný vliv kojení na kognitivní a sociálně-emociální vývoj 

dítěte. V teoretické části práce tyto psychologické účinky postrádám.  

Pro získání dat v rámci praktické části práce byla provedena systémová rešerše vybraných elektronických 

databází (PubMed, Medvik, Solen). Studentka pečlivě analyzovala relevantní data 41 odborných 

zahraničních publikací a 8 českých publikací a vytvořila tak zdařilý přehled základních poznatků o vlivu 

kojení na zdraví dětí. V diskuze je kvalitně komparováno s dostatečným množstvím českých i zahraničních 

zdrojů.  

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Lze tvorbu mateřského mléka podpořit také homeopatiky a bylinami? Pokud ano, uveďte prosím 

příklady.  

2. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s podporou kojení ze strany PA na oddělení šestinedělí? 

Domníváte se, že jsou matky při propuštění z nemocnice v oblasti kojení dostatečně poučeny?   
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