
 

 
 

 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Rizika těhotenství u žen starších 40 let  
 

Jméno a příjmení studenta: Tereza Šťastná 

Vedoucí práce: Zdeněk Adamík 

Obor:  všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 

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  B     

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek  B     

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 A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky  B     

Splnění cílů práce A      

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

A      

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr A      

Přílohy ☐        ☐ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů) A      

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):  
Práce je zaměřen na vysoce aktuální téma. Vzhledem k socio-ekonomickému stavu života společnosti 
se setkáváme se těhotnými, které mají věk 40 roků a více. Toto věkové rozložení vede v praxi ke 
sledování rizik a patologií, které s sebou vyšší věk rodiček přináší. 



 

 
 

Práce obsahuje velmi podrobnou teoretickou část na stranách 11- 32. Zde je podrobně zmapována 
problematika současného porodnictví ve vztažení k věku rodiček. 
V oddílu praktickém na stranách 34-55 je zaměřen výzkum na konkrétní data z Perinatologického 
centra Krajské nemocnice , a.s. ve Zlíně. Jsou rozebrány velmi zajímavé tendence ve vývoji a způsobu 
řešení jednotlivých porodů. 
Tyto výsledky jsou velmi cenným základem pro další podrobnou analýzu. 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky k obhajobě: 0 
 

Práci 
k obhajobě:  

☐ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☐ A     

☐  s 

☐ F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování 
plagiátů Theses s výsledkem: 

☐  ☐negativním  

Datum: Podpis: 

 


