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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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Autorka zvolila pro svoji bakalářskou práci aktuální téma zabývající se novorozencem s těžkou
perinatální asfyxií a matkou s anamnestickou zátěží - abuzem drog. S ohledem na prognosticky
závažné onemocnění dítěte a problematiku se vzrůstajícím výskytem drogové závislosti u
matek, se jedná o vhodné a zajímavé téma pro zpracování bakalářské práce.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka při zpracování tématu opakovaně konzultovala práci s vedoucí práce a s lékařem
neonatologem. Literární odkazy jsou především z domácích zdrojů. Převážně se jedná o
aktuální odkazy.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Autorka se dobře orientuje v problematice novorozence jak po stránce teoretické, tak i
praktické. Po ošetřovatelské stránce jsou správně určené ošetřovatelské diagnózy, škoda jen, že
chybí ošetřovatelská diagnóza „Riziko poruchy vztahu matka-dítě“
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Po formální stránce je zpracování textu v teoretické části zdařilé, jazyková a stylistická úroveň
taktéž. Doporučené korekce v textu autorka akceptovala, v praktické části práce se v textu
vyskytují určité nedostatky v jazykové a stylistické oblasti. Publikační norma je dodržena.
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Jaké vidíte konkrétní možnosti podpůrné péče pro drogově závislou matku
z vaší případové studie?
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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

