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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

2

Autorka popsala základní péči o fyziologického novorozence, základní postupy péče a edukaci matky (kojení a
péče o novorozence)

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práce pracovala s 21 zdroji českými a dva zdroje jsou zahraniční. Ty v textu nejsou bohužel citovány,
tudíž není jasné, jak s nimi autorka pracovala.

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

3

Text práce má dobře zvolenou strukturu a přehledně zpracovaný postup ošetřovatelské péče o fyziologického
novorozence. V praktické části zvolila 3 aktuální problémy a 3 problémy potenciální, rizikové. Z textu je patrný
zájem autorky o problematiku péče o novorozence a matku v době porodu.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy
Autorka bohužel podcenila korekturu textu před odevzdáním, proto práce vykazuje mnoho formálních
nedostatků – pravopisné chyby, stylistické chyby nebo nesrozumitelná vyjádření ve větách (např. na str. 8 - ..za
porod považujeme narození živého novorozence o hmotnosti 500 g více jak 500g, 90. Percentil, 12-16 měsíce
str. 21 – 2-5 den po porodu, u přímé citace chybí uvedení stránky, str. 28 – standartní oddělení, str. 38 – spinká,
smolí…nepatří do odborného textu). Chybí zdroje u tabulek a grafů, informovaný souhlas pacientky je vložen
do přílohy – je třeba jej odstranit. Závěr práce je nesrozumitelný.
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Z práce je třeba odstranit Informovaný souhlas pacientky s podpisem a
doplnit zdroje u tabulek a grafů.

Otázky k
obhajobě:

Jaká je tolerance váhového úbytku u novorozence během prvních dnů po
porodu?
Jaké části zahraničních zdrojů se vztahují k vašemu textu?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
dobře
Datum:

14. 6. 2020

Podpis:

* 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

