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Výstižnost anotace

Hodnocení
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Úvod práce

F
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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

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 a spolupráce
Dodržení směrnice, šablony*

X

Stylistika

X

Gramatika a pravopis*

X

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

X

Rozsah práce*

X

Spolupráce

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

ano - ne

Případný komentář:
Míra shody je 1 %. Závěrečná práce je/není plagiát.
Případný komentář:

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka ve své teoretické části popisuje historii porodnictví, porod ve zdravotnickém zařízení, v
domácím prostředí, zmiňuje kapitolu věnující se osobám u porodu. Znesnadňující při psaní práce zde
byla dosažitelnost odborné literatury k tématu domácích porodů, avšak pracovala s nejnovější studií,
která byla realizována v ČR v roce 2020 na FSV UK. Studentka se vyjadřovala jasně, volila promyšleně
návaznosti kapitol, avšak v některých obsahových částech se objevují nepřesnosti. V průzkumné části
se zaměřila na kvalitativní rozhovory s rodičkami, které měly zkušenosti s porody doma, ve
zdravotnickém zařízení a s oběma místy porodů. Stanovených cílů bylo dle možností dosaženo.
V analýze dat se jí podařilo popsat zjištěné skutečnosti jednotlivých respondentek, avšak i zde se
objevovaly určité nejasnosti při interpretaci výsledků. Stanovených cílů bylo dle možností dosaženo.

C

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

Dne: 30.5.2022

Lenka Píšová v.r.

Podpis

