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

ano - ne

Případný komentář:
Míra shody je

5 %. Závěrečná práce není plagiát.

Případný komentář:
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Předkládaná práce má 16 stran teoretické části a 26 stran v části praktické. Úvod je značně podměrečný, čtenář
se zde nedozví základní koncept celé práce, čeho chce autorka dosáhnout atd.
Autorka si zvolila jeden hlavní cíl a dva dílčí cíle.
V teoretické části autorka používá aktuální zdroje, členění do kapitol je navazující, jen každou podkapitolu
píše na novou stranu a práce tak dosahuje zvětšeného rozsahu.
V průzkumné části autorka oslovila porodní asistentky, které jsou „ve své profesi“ víc než 10 let. Průzkumný
nástroj byl dotazník zřejmě vlastní konstrukce. Metodika není dostatečně popsána.
Zpracování výsledků je trochu nepřehledné, obtížně se dohledávají data z dotazníku, protože v něm jsou pod
jinými písmeny označeny možnosti výběru, než v této kapitole práce (např. str. 45) a navíc zde neplatí, že
každá strana začíná novou dotazníkovou otázkou. Grafy jsou převážně dobře zpracované, jenom mi chybí
(v grafu, i v textu k němu vztaženém) absolutní četnosti. V dotazníku se vyskytují otázky, které nebyly
zhodnoceny, ani nemohou být, protože nesouvisí se stanovenými cíli (např. rodinný stav respondentek, zda
pečují o děti, jakého věku, atd).
Diskuze je velmi rozsáhlá, neboť hodnotí každou dotazníkovou otázku zvlášť. Dochází zde k porovnání s již
publikovanou literaturou.
Závěr je naopak velmi podměrečný. Nejsou zde limity práce, výhled zpracování do budoucna, míra splnění
zadání.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
Prosím o vysvětlení závěru na str. 55 „Dle zhodnocených výsledků získaných dat …. bylo zjištěno, že nejvíce
porodních asistentek vykonává svou profesi na specializovaných pracovištích 10 až 20 let.“ Jak to souvisí
s Vaším výzkumným záměrem?
Proč jinak označujete výběrové odpovědi v dotazníku a jinak v průzkumné části práce?
Můžete prosím vysvětlit výběr odpovědí na dotazníkovou otázku č.8? Konkrétně: zda je zde relevantní
odpověď všeobecná sestra? (str. 36)
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