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Forma studia: prezenční 

Kritéria hodnocení práce: 
 

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  

A      

Odborný styl, používání odborné terminologie A      

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 A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce A      

Relevance přehledu poznatků k cílům práce  B     

Aktuálnost použité literatury  B     

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

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

  C    

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr  B     

Přílohy ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů) A      

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce A      

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):  
V teoretické části je popsán výskyt psychických poruch u těhotných žen, rodiček a žen po porodu. 
V  kapitolách jsou uvedena jednotlivá psychická onemocnění a poruchy, léčba těchto poruch a 
komunikace s psychicky nemocnou ženou v konkrétních situacích. Hlavním cílem výzkumného šetření 



 

 
 

bylo zjistit znalosti porodních asistentek v oblasti péče o pacientky s psychickou či psychiatrickou 
poruchou. Prvním podcílem výzkumného šetření bylo stanovit zdroje informací porodních asistentek v 
souvislosti s problematikou psychických poruch a jejich hodnocení znalostí v souvislosti se studiem 
oboru. Druhým podcílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké nejčastější metody řešení problému 
porodní asistentky používají a které z těchto metod se jim nejvíce osvědčily. 
Kvalitativní výzkum probíhal metodou řízených rozhovorů s porodními asistentkami. Získané údaje byly 
analyzovány a shrnuty do tabulek doplněných slovním vyjádřením s důrazem na analýzu získaných dat 
a jejich interpretaci. Diskuze je pouze souborem poznatků prezentovaných v jiných závěrečných 
pracích, zde bych očekávala hlubší zamyšlení nad stanovenou problematikou. V závěru práce autorka 
hodnotí splnění cílů. Výstupem bakalářské práce je doporučení pro praxi. 
Struktura i formální úprava práce, jazyková i stylistická úroveň odpovídají požadovaným standardům. 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 58 stran, v seznamu použité literatury je uvedeno 17 odkazů 
na tištěné publikace a internetové zdroje. Práce obsahuje 3 přílohy. 
I přes výhrady k diskuzi považuji práci za velmi zdařilou. 

Otázky k obhajobě: 
Neuvažovala jste o vypracování edukačního materiálu se zaměřením na psychické poruchy žen 
v perinatálním období určeného porodním asistentkám? 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☒ A     

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování 
plagiátů Theses s výsledkem: 

☐pozitivním  ☐negativním  

Datum: 31. 05. 2019 Podpis: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. 

 


