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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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Z pohledu profese Zdravotních klaunů problematika aktuální je – snaha o zlepšení komunikace se
zdravotnickým personálem je jednou z našich priorit. Originalitu práce spatřuji v propojení komplexního
pohledu na péči o dětského pacienta s konkrétním návrhem na způsob prohloubení vztahů mezi klauny a
zdravotníky, které by ve výsledku bylo přínosem především pro pacienta.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Petra Oulická čerpá z bohatého seznamu tuzemské i zahraniční literatury a podle mého tyto zdroje zdařile
interpretuje a včleňuje do svého textu.

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

4

Konzultace byly oboustranně obohacující, autorka v praktické části práce zdárně vyvažovala potřeby
Zdravotních klaunů a zdravotnického personálu. Její přístup byl zevrubný a zahrnoval i náhledy na klauniádách
a zpracování takto získaných informací.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Autorka se z mého pohledu konzistentně vyjadřuje odborným a přesto srozumitelným způsobem a téma
zpracovává do hloubky i šíře.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Troufám si posuzovat pouze praktickou část práce, přesto si neodpustím
poznámku, že na mě zapůsobil upřímný zájem o téma pediatrické
nemocniční péče a šíře jeho zpracování. Co se praktického výstupu týče,
autorka na základě svědomitě sesbíraných informací vytvořila stručný a
přehledný text soustředěný na nejpalčivější témata komunikace mezi
Zdravotními klauny a nemocničním personálem a navrhla jeho základní
grafickou podobu – obojí si tento edukační materiál podržel až do své finální
verze. Práce Petry Oulické má také důležitý přesah – jí vytvořený materiál
bude brzy použit v praxi a může přispět ke konkrétní a hmatatelné změně
k lepšímu.
Kdybychom otázku obrátili a vaším úkolem by bylo vytvoření obdobného
edukačního materiálu pro klauny komunikující s personálem, co by podle
vás byly jeho hlavní body?
Napadají vás zákroky, při kterých by přítomnost klauna podle váš pomohla,
a naopak jiné, kde by mohla být problematická?
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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

