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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se zaměřila na jeden z aspektů práce Zdravotních klaunů, které mohou dosud vyvolávat jistou
kontroverzi. Tuto pochybnost navíc sama sdílela. Zvolila si tedy téma, které je jak aktuální, tak v mnoha
ohledech nesamozřejmé. Práci Zdravotních klaunů navíc originálně interpretovala i z úhlu pohledu různých
terapeutických postupů (byť organizace sama svou práci jako terapii nikde nepopisuje).
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Z textu jasně vyplývá, že si autorka na základě studia různých pramenů vytvářela syntetický náhled na
problematiku stojíc na rozhraní několika různých oborů, jimž bylo v rámci přípravy práce třeba porozumět.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Monika Jírová si zvolila téma a zpracování, jež by se bez samostatnosti a schopnosti objektivní interpretace
získaných údajů neobešlo.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Přednosti autorčiny práce spatřuji především v odvaze při výběru tématu a nadšení a empatické erudici při jeho
zpracování. Stylisticky by práce jistě mohla být učesanější, v ostatních ohledech je podle mě zcela vyhovující.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Monika Jírová se rozhodla pro časově a procesně náročné ověření hypotézy,
o které sama pochybovala. Projevila při něm schopnost kritického myšlení,
profesionálního odstupu a poctivé práce s informacemi. Z její práce cítím
nejen orientaci v odborných tématech zdravotnických, ale také a především
upřímný zájem o člověka – pacienta.
Které další otázky k respondentům vás napadaly, ale nemohla jste je
vzhledem k formálním omezením položit?
Domníváte se, že by výsledky výzkumu byly podobné i na podstatně větším
vzorku pacientů?
Na základě jaké zkušenosti/dojmu podle vás vzniká u personálu i některých
pacientů domněnka, že Zdravotní klauni jsou „pro malé děti“?
Zasmála jste se během výzkumu upřímně i vy? Vzpomenete si, čemu
přesně?

Hodnocení celkem: Nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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Podpis:

* 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

