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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F.  

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost anotace 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*:  NE 

  

Případný komentář: V poděkování autorka uvádí:“ Dále bych ráda poděkovala svým 

respondentkám, kterými byly porodní asistentky z ÚPMD Podolí a také jejich hlavní sestře, která mi 

poskytla cenné rady a potřebné dokumenty.“ 

 

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

 

Případný komentář: viz vedoucí práce 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 

Téma práce studentky Jassikové je zajímavé. Studentka nedodržela anonymitu zařízení, kde průzkum probíhal. 

Dále, členění a návaznost kapitol je nelogické, propojení v teoretické části s péčí porodní asistentky o ženy, 

které jsou závislé, je minimální. Celou prací se prolíná „ich“ forma a nějaké gramatické chyby. V praktické 

části, u vícečetných odpovědí není jasné kolik respondentek odpovědělo vícekrát a jak. Diskuze je nepřehledná 

čtenáři není jasné, zda autorka porovnává stále svoje výsledky, nebo jestli již komparuje s výsledky jiných 

prací. Některé otázky nejsou logické např. ot. 7,9,11,12,13 a 14. Rozdělení závislostí v praktické části je velmi 

široké od nikotinu s alkoholem po tvrdé drogy. Tudíž výsledky jsou značně nereprezentativní, pokud porodní 

asistentka pečovala o drogově závislou ženu jen jednou za svoji praxi, jak autorka přiznává. Autorka má menši 

množství zdrojů, z nichž čerpala. Celkově hodnotím práci studentky Jassikové výslednou klasifikací E a to 

s přihlédnutím k nedodržení anonymity zařízení, kde průzkum probíhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1.Proč jste do průzkumné části nezařadila dotaz na to, kolikrát se porodní asistentka za svou praxi starala o 

ženu drogově závislou? 

 

2. Podle čeho jste zařadila respondentky do věkových skupin 20-30 let? Za předpokladu, že středoškolák 

odmaturuje v 19ti letech a nastoupí na VŠ tak VŠ ukončí nejdříve ve 22 letech, tudíž věková kategorie od 20ti 

let nedává smysl. 

 

3. V otázce č.14 se ptáte: „Vyberte dvě nejčastější pohlavní choroby, které se vyskytovaly u ženy se 

syndromem závislosti.“ Bez možnosti žádná. Jak tedy měly odpovídat porodní asistentky, které se s tím 

nesetkaly, což je u kuřaček velmi málo pravděpodobné na rozdíl od žen závislých na tvrdých drogách.  

 

4. Jaké byly pocity, u otázky č.9, u respondentek, které odpověděly jiné?  
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Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 
Dne: 21.5.2022.......................................                       v.r.  ............................................. 

                                  Podpis  

 

 
 


