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Stupeň hodnocení 
dle stupnice ECTS 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

 B     

Odborný styl, používání odborné terminologie  B     

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek A      

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce  B     

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce   C    

Relevance přehledu poznatků k cílům práce  B     

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

  C    

Úroveň analytické a interpretační složky    D   

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

 B     

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr A      

Přílohy ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů)  B     

Přehlednost a členění práce  B     

Jazyková a stylistická úroveň práce  B     

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, tabulek, 
grafů, ilustrací aj.) 

A      

Rozsah práce (30–70 stran) ☒ dodržen   

Spolupráce s vedoucím práce A      

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Bakalářská práce se zabývá problematikou opožděného těhotenství se zaměřením na nejčastější rizika 
prvorodiček vyššího věku. V teoretické části autorka bakalářské práce popisuje důležitost vhodného 
věku pro těhotenství, jsou zde rozebrány motivační pohnutky žen pro odkládání těhotenství do 



 

 
 

pozdějšího věku, prekoncepční příprava na těhotenství, rizika a komplikace ohrožující matku a plod. Je 
zde zmíněna i neplodnost ženy a muže a asistovaná reprodukce. 
V empirické části bakalářské práce autorka provedla šetření metodou pozorování, rozhovoru a rozboru 
zdravotnické dokumentace, ale postrádám analýzu zjištěných skutečností. V diskuzi jsou zjištěné údaje 
doplněné o data z dalších závěrečných prací, v závěru je provedeno hodnocení splnění jednotlivých cílů 
bakalářské práce. Téma práce by si bezesporu zasloužilo podrobnější rozbor daného problému. 
Pozitivně hodnotím kapitoly věnované prekoncepční péči, do jaké míry a zda vůbec respondentky tuto 
možnost péče využily, není v práci zmíněno. 
V seznamu literárních pramenů je uvedeno 25 odkazů na tištěné publikace a 5 na internetové zdroje.  
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu70 stran a obsahuje 6 příloh. 
Výstupem bakalářské práce je doporučení pro praxi. 
Autorka i přes několikeré upozornění používá v práci ich formu, což je pro výzkumnou práci nevhodné. 

Otázky k obhajobě: 
Jaké jsou podle Vás možnosti šíření informací o rizicích vysokého věku žen v souvislosti s graviditou? 
Neuvažovala jste o návrhu na edukační leták nebo brožuru upozorňující na vhodnost prekoncepční 
péče? 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

  ☒ C   

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování 
plagiátů Theses s výsledkem: 

☐pozitivním  ☐negativním  
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