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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 
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Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou    X     

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce   X     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   X    

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod   X    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   X     

Přehlednost, jasnost   X    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  X     

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos  X     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika   X    

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     



Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Bc. Ivana Podlahová zpracovala diplomovou práci na téma: „Redukce vícečetného 

těhotenství“. Dle mého názoru se jedná o unikátní téma z hlediska studované problematiky, 

a proto považuji jeho výběr za přínosný. Rozdělení diplomové práce je v podstatě dobře členěné, 

kapitoly na sebe logicky navazují. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený.  

Teoretická část je rozdělena do 3 kapitol zabývajících se problematikou vícečetného těhotenství, 

redukcí vícečetného těhotenství a aspektů ovlivňujících vícečetného těhotenství z pohledu porodní 

asistentky. Tato část je popsána jasně a srozumitelně. I když nebývá zvyklostí zveřejnění 

pracoviště, na kterém výzkum probíhal, tak předpokládám, že studentka k tomu dostala povolení.  

Podstatou výzkumné části je retrospektivní analýza dat vybraného pracoviště zabývajícího se 

problematikou redukce vícečetného těhotenství. Studentka si stanovila 2 hlavní cíle a jeden dílčí 

cíl, které se doplňují. Zde by možná bylo pro lepší přehlednost vhodnější stanovit jeden hlavní 

a několik dílčích. Výzkumné otázky (bylo jich stanoveno 5) jsou obecnějšího charakteru a z jejich 

formulace není patrné, že se budou porovnávat respondentky s redukcí dvojčetného těhotenství na 

jeden plod s respondentkami s dvoučetným těhotenstvím. Metodika kvantitativního šetření by 

mohla být trochu více propracována. To, že jsou otázky děleny do 3 bloku, je patrné až v kapitole 

prezentace výsledků. Charakteristika respondentek by mohla být lépe rozdělena. Mísí se tam 

několik různých informací o počtu respondentek, což trochu zhoršuje přehlednost. Dále bych 

doporučila používat jednotnou terminologii. Některé formulace vět jsou zavádějící např. že 

„záměrem výzkumu je poskytnout data jinému badateli“. Předpokládám, že záměrem výzkumu 

diplomové práce bylo i něco jiného. Pro lepší přehlednost by bylo vhodnější spojit blok 2 

s blokem 3 v části prezentace výsledků, protože jak studentka sama uvádí, v bloku 3 jsou „znovu 

informace k výzkumným otázkám 3-5“, která popisují stejná data u dvou různých skupin 

respondentek, které pak v diskuzi porovnává. Informace by tak byly na jednom místě. Trochu 

matoucí je Tabulka 13 s názvem Hmotnost novorozenců porovnávaných skupin, kde je u četnosti 

respondentek je uvedena četnost novorozenců. 

Po formální stránce je práce v pořádku, ve výzkumné části jsou v textu drobné stylistické 

neobratnosti. Počet literární zdrojů je dostatečný - uveden soupis 29 citací a 2 přílohy. Kladně 

hodnotím obrázek 3 znázornění výzkumného designu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Plánujete připravit nějaký edukační materiál? 

2. Kolik center v ČR se zabývá problematikou redukce vícečetných těhotenství? 

3. Máte povolení se zveřejněním údajů o nemocnici jmenované ve Vaší diplomové práci? 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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