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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Bakalářská práce je zaměřená na těhotné matky a ženy po porodu, které budou pečovat nebo pečují o
spokojenost dětí, která je uspokojována kojením, dudláním dudlíku nebo dumláním palce. Zvolené téma je dobře
vybrané. Zpracování této problematiky považuji za velmi přínosné.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Kladně hodnotím rozhodnutí autorky zpracovat toto téma.
Studentka nejprve načetla velké množství literatury, aby získala větší množství informací do dané problematiky.
Přístup k podávání dudlíků je pro sestry, porodní asistentky i laktační poradkyně nejednotné.
Oceňuji přehledný seznam použité literatury i četné zastoupení nejen domácích, ale i zahraničních aktuálních
literárních zdrojů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Obsah je přehledně a srozumitelně členěn. V teoretické části podává autorka podrobný přehled o anatomii a
fyziologii obličejové části hlavy dítěte, problematiku dumlání, popisuje dudlíky, hygienu dutiny ústní dítěte, péči
o dudlík, patologii a patofyziologii dutiny ústní, zaměřenou na „medové zuby„ a „otevřený skus“.
Praktická část se skládá z vypracování a následného zhodnocení vlastního dotazníku. Součástí práce je
informační materiál určený pacientům.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce je dělena do
kapitol a podkapitol ve správném poměru. Celá práce se skládá ze 74 stran a 17 stran příloh
Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu. V textu nalézáme
jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. Gramatická správnost i kvalita obrázků
je vyhovující. U každého obrázku je citován zdroj.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký dudlík budete doporučovat kamarádkám a jejich dětem?
Co budete radit a na co upozorňovat, pokud budete pracovat na
novorozeneckém oddělení nebo jako sestra v dětské poradně, v oblasti
utišování dětí.
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Velmi dobře
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Dobře
5 a méně
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

