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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Zdravotní klauni jsou součástí zdravotnického týmu již v řadě nemocnic. Setkávají se s dětmi všech věkových
kategorií. Mezi zdravotníky stále převládá názor, že jejich návštěva u adolescentů není moc vhodná, že o ně
starší děti nejeví zájem. Cílem práce bylo zjistit, jak adolescenti vnímají návštěvy Zdravotních klaunů.
Práce podobného typu zatím není zpracována.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala s 27 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. Literatura je citována jednotně, s občasnými drobnými chybami.
Studentka měla zájem o problematiku a pracovala samostatně. Práce byla tvořena v mírné časové tísni, protože
studentka musela žádat o povolení etické komise k výzkumu a praktická část se tím opozdila.
Dané problematice studentka porozuměla a dobře se v ní orientuje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Studentka vypracovala po odborné stránce pěknou práci.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části je popsán psychomotorický vývoj dítěte, problematika hospitalizace dítěte a činnost
Zdravotních klaunů. Jednotlivé kapitoly jsou velmi jednoduše napsané, některé části by bylo vhodné probrat
více do hloubky.
V praktické části studentka provedla kvalitativní výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou návštěvy
Zdravotního klauna přínosem pro děti ve věku 12-18 let. Položila si 4 výzkumné otázky. Zdá se mi, že 3. a 4.
otázka je podobná a tyto otázky by bylo možné spojit. Výzkumnou metodou bylo pozorování během klauniády a
polostrukturované rozhovory se šesti adolescenty. Rozhovory jsou pěkně zpracovány po jednotlivých
výzkumných otázkách, v příloze je celý přepis rozhovorů. Diskuse odpovídá spíše shrnutí.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Po formální stránce je dobrá, vyskytují se v ní drobné
chyby, místy je stylisticky neobratná. Je vhodně doplněná přílohami. Práce obsahuje celé přepisy rozhovorů,
které velmi oceňuji.
Část teoretická i praktická jsou svým rozsahem vyrovnané.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Jaký vidíte největší přínos Zdravotních klaunů pro děti v adolescentním
věku?
2. Proč myslíte, že někteří adolescenti primárně odmítají návštěvu
Klaunů?

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: velmi dobře
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Podpis:

29. 5. 2019
Mgr. Petra Sedlářová

* 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

