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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma Bazální stimulace se zaměřením a biografickou
anamnézu. Volila téma, které je v souladu s předpoklady pro zpracování závěrečné práce v programu
Ošetřovatelství na 3. LF UK. V širším kontextu lze soudit, že se jedná o téma vzácné. Oceňuji zájem studentky,
který vzešel z absolvování kurzu, který byl organizován školou.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
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i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Studentka pracovala vcelku samostatně a aktivně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně
reagovala na připomínky, které následně zapracovala. Během konzultací se řešilo hlavně nastavení metodologie
práce a redukce záznamového dotazníku. Studentka se v problematice orientuje. Je patrný její zájem o tuto
problematiku. V seznamu literatury adekvátní množství zdrojů. Zahraniční zdroje byly též využity. Po odborné
stránce studentka volila přiléhavě validní zdroje, které přímo souvisejí s tématem bakalářské práce.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Předložená práce je kvantitativním šetřením. Studentka si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí podařilo splnit.
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje konceptu Bazální stimulace.
Výstižně je vložen vlastní obrazový doprovod.
V úvodu praktické části studentka nastiňuje výzkumnou metodologii. Pro sledování oslovila 30 respondentů z řad
pacientů a k nim stejný počet jejich blízkých či příbuzných. Odpovědi obou skupin porovnávala. Počet
respondentů i pracovišť se v rámci bakalářské práce zdá být dostačující. Pro vyhodnocení získaných dat
studentka využila jednoduchou statistiku v podobě absolutních a relativních četností. Výsledky jsou zpracovány
přehledně v několika oblastech a jsou umístěny do názorných grafů a tabulek. Za slabší stránku práce povazuji
příliš rozsáhlý dotazník s následným složitějším a rozsáhlým zpracováním výsledků, čímž práce ztrácí na
přehlednosti. Důvodem je to, že se studentka snažila uchopit maximum informací týkající se pacienta v rámci
odběru biografické anamnézy. Vcelku vhodně jsou konfrontovány zjištěné výsledky z předem stanovenými
hypotézami. Obecně lze říci, že volená výzkumná metodologie i sestavení dotazníku odpovídá požadavkům
kladeným na bakalářskou práci s drobnými výhradami.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Rozsah práce
přesahuje požadavky. V obsahu jsou mylně stránkovány přílohy. Práce je po estetické stránce vhodně upravená a
psaná čtivým jazykem.
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Jak jste vybírala respondenty pro toto šetření?
V jakých oblastech se lišily odpovědi dětí oproti odpovědi partnerů
(manželů)?
Jaký výsledek Vás nejvíce překvapil?
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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

