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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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Téma komunikace zdravotnických pracovníků s osobami s mentálním postižením je velmi
důležité a zpracování problematiky z pohledu doprovázejících osob originální.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích i zahraničních
literárních pramenů

4

V teoretické části autorka zúročila své znalosti problematiky péče o osoby s mentálním postižením.
V textu odkazuje na relevantní české i zahraniční zdroje.

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Autorka výzkum dobře promýšlela, nastudovala odbornou literaturu týkající se výzkumných metod.
Celý proces výzkumu je dobře popsán, výsledky přehledně zpracované.

4

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení
publikační normy.
4

Předkládaná práce splňuje požadavky na formální zpracování. Práce je psaná kultivovaným jazykem.
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1.
Otázky k
obhajobě:
2.

Jaké je vzdělání doprovázejících osob a do jaké míry jsou podle vás schopny
posoudit kvalitu ošetření pacienta ze strany zdravotnických pracovníků? Na
které aspekty péče se zaměřují?
Jak je možné využít poznatky získané v práci ke vzdělávání zdravotnických
pracovníků v nemocničních zařízeních či ambulancích, i ke vzdělávání
doprovázejících osob?
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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

