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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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Práce se zabývá tvorbou edukačního plakátu pro zajištění bezpečné péče o novorozence. V nemocnicích matky
často nedodržují zásady bezpečné péče o novorozence i přes opakované intervence personálu. Plakát budou mít
maminky neustále na očích a bude jim připomínat, jak bezpečně pečovat o miminko. Práce je originální a
v nemocnicích velmi potřebná.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala se 42 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu.
Studentka měla velký 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 zabývá problematikou péče o novorozence a fyziologií novorozeneckého věku.
V praktické části studentka popisuje východiska a postup při tvorbě edukačního materiálu. Kapitola 2.4
(Problematika pádu dítěte) je velmi důležitá, zdá se mi však nevhodně zařazená v textu.
Výstupem práce je velmi kvalitní a pěkný edukační plakát, který jednoduchou, přehlednou a snadno
zapamatovatelnou formou seznamuje matky s bezpečnou péčí o novorozence.
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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, občas se vyskytne drobná chyba. Jazyková i stylistická úroveň je
dobrá.
V příloze je zmenšená kopie edukačního plakátu. Edukační plakát v plném rozlišení je v elektronické příloze k
práci ve Studijním informačním systému. Vytištěný bude prezentován během obhajoby bakalářské práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké výhody vidíte při použití tohoto edukačního plakátu
na novorozeneckém oddělení?
Která fáze při tvorbě edukačního plakátu byla z vašeho pohledu
nejproblematičtější?
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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

