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Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu, celkový odborný 
přínos (v praxi, v oboru, v pedagogickém procesu, v dalším výzkumu) 
a originalita práce. 

Maximálně 5 
bodů 

5 

Kvalita úvodu/teoretických východisek studie, odborný styl, 
používání odborné terminologie.  
Relevance přehledu poznatků k cílům práce. Postupnost a přiměřený 
logický sled myšlenek. 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Formulace zkoumaného problému a cílů práce. Shoda názvu práce 
s anotací/ abstraktem/ s cíli práce a s obsahem práce. Dosažení cílů 
práce. 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci výsledků a na 
diskusi. Úroveň analytické a interpretační složky. 

Maximálně 15 
bodů 

13 

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

Maximálně 10 
bodů 

8 

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr včetně doporučení pro 
praxi, splnění cílů práce 

Maximálně 10 
bodů 

10 

Přehlednost, úroveň členění, jazyková a stylistická úroveň práce, 
grafické zpracování (tabulek, grafů, ilustrací aj.).  
Kvalita a vhodnost Příloh   nepřiloženy        x  přiloženy 

Maximálně 10 
bodů 

8 

Aktuálnost a relevantnost použité literatury, citace a odkazy na 
zdroje aj., etická korektnost práce 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Celkový dojem z práce  Maximálně 5 
bodů 

5 

Bodů celkem (Uveďte součet bodů. Je-li kterákoliv položka bodována 0 body, celkový 
součet bodů se násobí nulou – tzn. výsledek hodnocení je F) 

9   94 
 

Rozsah práce (30–70 stran) 
 

 překročen  x  dodržen  nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace): 
Předložená práce se věnuje problematice „Historický pohled na rutinně prováděné výkony u 
porodu“. Zvolené téma je vhodně vybrané vzhledem ke studijnímu oboru, práce svým rozsahem 
splňuje podmínky pro závěrečnou práci na bakalářském stupni studia. Teoretická část práce je 
rozdělená na čtyři kapitoly, struktura je logická, přehledná a odpovídá charakteru práce.  
V empirické části práce studentka stanovila 1 hlavní a 3 dílčí cíle. Hlavním cílem bylo analyzovat vývoj 
v praxi porodnictví a porodní asistence a zjistit případné změny v přístupu péče o ženy během 
porodu od sledovaného roku 2002 do roku 2020. Cíle BP jsou vhodně a srozumitelně formulované. 
K naplnění cílů studentka zvolila obsahovou analýzu zdravotnické dokumentace, získanou záměrným 
výběrem, konkrétně z vybraných porodopisů a průběhů porodu dle předem stanovených kritérií. 



Analýza dokumentů probíhala v archivu porodnicko-gynekologického oddělení v nemocnici AGEL 
v Přerově. Celkový soubor tvoří 280 zdravotnických dokumentací.  
V práci se vyskytují jen výjimečně stylistické nebo gramatické chyby, což celkově zvyšuje její úroveň.  
Diskuze ke zjištěným výsledkům je doplněna komentáři autorky a srovnáním jiných šetření. Úroveň 
diskuze a kvalita argumentace splňují požadavky bakalářské práce. Grafická úprava BP je na dobré 
úrovni. Napříč prací je zřejmé zaujetí studentky tématem. Práce přináší užitečný náhled na časový 
vývoj rutinně prováděných výkonů při porodu a klinickou praxi na porodním sále v nemocnici AGEL 
v Přerově. V příloze jsou doplněny historické obrázky. Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji 
klasifikaci 

100 – 97 
 A 

96 – 90  
 x  B 

89 – 80  
 C 

79 – 70 
 D 

69 – 60  
 E 

59-0  
 F 

Otázky k obhajobě (alespoň 1 otázka): 
1. Jak byste stručně popsala vývoj praxe v porodnictví a porodní asistenci za Vámi zkoumané 

období? Došlo ke změnám v péči o ženy během porodu a případně kterým? 
2. Které výsledky výzkumného šetření byly pro Vás nejvíce překvapivé a proč? 
3. Jak využijete získané poznatky v praxi porodní asistentky? 

Práci k obhajobě:   x  doporučuji 
 nedoporučuji  

        F 
stručné odůvodnění v případě nedoporučení k 
obhajobě: 
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