
 
 

 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce: Bolest u porodu 

Autor práce: Tereza Kynclová 

Studijní program: B5349 Porodní asistence 

Studijní obor: Porodní asistentka   

Akademický rok: 2017/2018 

Oponent práce: Mgr. Zuzana Škorničková 

 
 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Nejvyšší míra podobnosti je 0%. Práce není plagiát.  

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce je psaná čtivě, přehledně. Studentka čerpá z dostatečného množství literárních zdrojů. 

Doporučila bych však k problematice dob porodních a s tím související tématiku čerpat z aktuálních 

zdrojů a ne z roku 2005, jak je v práci uvedeno.  

Některé kapitoly by bylo vhodné uspořádat jinak, aby nevznikaly kapitoly o 1 odstavci a nebo dvou až 

třech řádcích. 

Práce je teoreticko-průzkumná, avšak často je zde používán termín praktická část.   

Průzkumná část je zpracována kvalitně, přehledně. Lépe by mohla být definována charakteristika 

výzkumného vzorku. V metodice mi není jasné, zda dotazníky z pilotního šetření byly poté vyřazeny či 

nikoli. Dále mi není jasné, zda respondentky věděly, k jaké fázi porodu mají hodnocení bolesti 

vztáhnout. 

Diskuse je na dobré úrovní, studentka se snaží komparovat s jinými zdroji.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Byly dotazníky z pilotního šetření použity do celkového množství dotazníků? Popřípadě 

proč ano či ne? 

2. Z výsledků šetření vyplynulo, že po intravenózní i intramuskulární analgézii udávaly 

respondentky malou úlevu od bolesti. Dokáže vysvětlit proč to tak může být?  

3. Respondentky měly bolest vyjadřovat v jaké fázi porodu? 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 24.5.2018      ........................................................... 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


