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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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Komunikace s lidmi s mentálním postižením ve zdravotnictví zůstává na okraji pozornosti zdravotníků, proto
považuji zmapování této problematiky z pohledu doprovázejících osob za velmi originální a zároveň za velmi
aktuální iniciativu autorky. Jde o naplňování Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,
které u nás zaostává. Zjištění autorky, která se týkají nedostatečného ohledu pražských nemocnic ke specifickým
potřebám osob s mentálním postižením a absence tohoto tématu v akreditačních standardech, jsou důležitým
podnětem pro změnu. Práci by prospělo, kdyby autorka zaměřila svoji pozornost také na vlastní sebereflexi
pracovníků sociálních služeb, např. jaká doporučení pro zlepšení situace by dali pracovníci v sociálních
službách sami sobě, svým spolupracovníkům a manažerům.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala velmi samostatně a její vhled do problematiky mentálního postižení má dostatečnou oporu
v prostudované domácí i zahraniční literatuře. Solidní vědomosti z oboru jsou u této autorky spojeny s velmi
dobrou schopností vyjadřovat se odborně kultivovaným jazykem..
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Studentka se velmi dobře připravila na praktickou část své práce prostudováním odborné literatury z oblasti
kvalitativního výzkumu. Obeznámila se se způsobem sběru dat, dobře zvolila participující osoby do svého vzorku
tak, aby naplnila cíl své práce. Zachovala etické principy sociálního výzkumu a při zpracování získaných
kvalitativních dat dodržovala požadovaný metodologický postup.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Všechny tyto aspekty bakalářské práce jsou na vysoké úrovni a rozsah práce je přiměřený.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jde o vyzrálou práci, které dobře kloubí teoretickou i praktickou část. Odráží
vysokou angažovanost autorky v daném tématu a zájmu o zlepšení situace
v oblasti práv a ochrany důstojnosti osob se zdravotním postižením
v prostředí zdravotnických zařízení.
1. Uveďte, prosím, příklady opatření, která by mohla přispět ke zlepšení
komunikace mezi pacienty s mentálním postižením, doprovázejícími
osobami a zdravotníky.
2. Jaký je rozdíl mezi náhradním rozhodováním a podporovaným
rozhodováním lidí s mentálním postižením? Jakými způsoby by bylo možné
podpořit rozhodování lidí s mentálním postižením ve věcech, které se týkají
jejich zdraví a zdravotní péče?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci Kariny Al Halabiové doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
Podpis:

3.6.2019
Janečková

* 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

