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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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Studentka vytvořila edukační materiál pro sestry, který vznikl na základě potřeby organizace Zdravotní klaun.
Má za úkol seznámit sestry s tím, jak jim může Klaun pomoci v péči o pacienta a v komunikaci s dětmi.
Edukační materiál tohoto typu v našich nemocnicích chybí, práce je ojedinělá. Studentka při práci velmi dobře
využila vlastní kreativity.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala se 49 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. V seznamu literatury se objevují drobné chyby.
Studentka měla zájem o problematiku a pracovala samostatně. Pravidelně se účastnila konzultací a přicházela
na ně připravená. Velmi dobře se mi s ní pracovalo. Z práce je zřejmé, že dané problematice porozuměla a
dobře se v ní orientuje.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Studentka vypracovala po odborné stránce velmi pěknou práci.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části se nejprve zabývá vlivem hospitalizace na psychiku dítěte a rolí sestry v udržení dobré
psychické pohody dítěte během hospitalizace. V další kapitole popisuje, kdo a jak může pomoci dětem v
nemocnici při zajištění psychické pohody.
V praktické části studentka popisuje východiska a postup při tvorbě edukačního materiálu. Před samotnou
tvorbou informačního letáku provedla několik rozhovorů se Zdravotními klauny a sestrami, účastnila se
klauniád a kurzu vedeného Zdravotními klauny.
Výstupem práce je výborně zpracovaný edukační materiál pro sestry, jehož forma byla konzultována se
Zdravotními klauny i sestrami z praxe tak, aby co nejlépe vyhovovala oběma stranám.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je po formální stránce velmi pěkná, bez chyb. Jazyková i stylistická úroveň je dobrá.
K práci je přiložen edukační materiál, který je jednoduchý, velmi pěkný a srozumitelný.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Při přípravě edukačního materiálu jste vedla rozhovory se sestrami i
Zdravotními klauny, pozorovala jste je při práci. Jaké nejčastější problémy
jste vnímala při jejich vzájemné komunikaci?
Vysvětlete, prosím, proč jste volila právě použitý formát informačního
letáku?
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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

