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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Práce se zabývá problematikou dumlání, hlavně v kojeneckém období. Jedná se o téma velmi diskutované a
trochu kontroverzní. Komplexní zpracování problematiky považuji tedy za velmi přínosné.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala se 23 prameny převážně české literatury. Některé zdroje nepovažuji za relevantní (např.
www.maminka.cz, www.těhotenstvi.cz). Součástí práce je seznam použité literatury, v textu jsou odkazy na
literaturu.
Studentka měla zájem o problematiku a pracovala samostatně. Z práce je zřejmé, že dané problematice
porozuměla a dobře se v ní orientuje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Studentka vypracovala po odborné stránce velmi pěknou, rozsáhlou a komplexní práci.
Praktickým výstupem práce je edukační materiál po rodiče.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Práce je po formální stránce pěkná. Občas se vyskytne pravopisná chyba (např. s. 64 …v české republice...) a
drobná stylistická neobratnost, kterou vzhledem k celkové kvalitě práce nepovažuji za zásadní. K práci je
přiložen edukační materiál, který je velmi pěkný a srozumitelný.
Za nevhodné považuji velmi časté používání obrázků stažených z internetu bez souhlasu autora. Jako vhodnější
bych považovala použití vlastních obrázků a fotografií (hlavně v případě edukačního materiálu), nebo použití
obrázků z volných databází.
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Poznámky,
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Otázky k
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Jaké výhody vidíte při užívání edukačních brožur v procesu edukace
rodičů?
V práci upozorňujete na nevhodnost používání šidítek. Jsou i situace, kdy
byste použití šidítka naopak doporučila?
Dle vašeho výzkumu většina maminek uvedla, že nikde nezískala informace
o používání dudlíků. Kde vidíte problém a jaké byste navrhla řešení?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

