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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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S ohledem na nepřeberné množství diplomových pracích na téma ,,Bazální stimulace‘‘ je diplomová práce
Barbory Haluškové první, která se věnuje relevantnosti informací poskytovaných blízkými pacientů
k poskytování bazálně stimulující péče. Diplomová práce přináší nový náhled na poskytování individuální péče
směřované přímo k pacientovi. Při další možné příležitosti, např. v rámci dalšího studia, doporučuji zvážit další
rozpracování daného tématu.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka byla zcela samostatná, držela se daného tématu, neodkláněla se od tématu. Schopnost zpracování
literárních i jiných pramenů zcela vyjímečná.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Naprosto samostatná.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Bez připomínek, zcela vyhovující.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaká je relevance poskytnutých informací v rámci biografické anamnézy?
Kteří blízcí (sestra, manželka,…) jsou schopni předat relevantnější informace?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Navrhuji klasifikovat ,,výborně‘‘
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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

