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Rozsah práce*

x

Spolupráce

x

* Pokud vedoucí práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být
závěrečná práce celkově hodnocena F.
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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: NE
Případný komentář: Autorka v oděkování zmiňuje nemocnici, kde výzkum proběhl. Anonymita
respondentek přesto zůstává zachována.
Míra shody je 8 %. Závěrečná práce není plagiát.
Části, které jsou systémem označené jako shodné, jsou parafrázované a autorkou řádně ocitované
v souhrnu použité literatury. Jedná se o parafrázování informací z knihy Porodnictví v kostce, Roztočil
a kol. – 2020. Jako plagiát byly označené ve shodě s časopisem „Zaostřeno na drogy“, konkrétně
4/2007. Tento zdroj ale autorka nepoužívala, vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj staršího data.
Pracovala pouze s výše uvedenou knihou.
Vzhledem k výše uvedenému nehodnotím práci jako plagiát.

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Autorka práce „Péče porodní asistentky o ženu se syndromem závislosti“ Anna-Maria Jassiková, si
zvolila pro svou práci velmi náročné a citlivé téma. Pracovala samostatně, s velkým zájmem o téma.
Konzultovala pravidelně a brala v úvahu připomínky vedoucího práce.
Téma je velice rozsáhlé, proto některé části práce slučují témata, jež by mohla být rozdělena do více
oddílů. Zde vidím možnost případné návaznosti dalšího výzkumu.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě s hodnocením A.
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