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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka pro vypracování bakalářské práce zvolila aktuální a často diskutované téma.

2
Samostatnost  zpracování,  pohled  autora  do  problematiky,  práce  s literaturou  a  přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Autorka  pracovala  na  bakalářské  práci  samostatně,  poznatky  a  připomínky  respektovala  a
zapracovala. Z práce je zřejmé, že dané problematice porozuměla a dobře se v ní orientuje.
Seznam literatury obsahuje adekvátní množství literatury včetně zahraničních zdrojů. 

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

Studentka vypracovala velmi kvalitní práci. 

Teoretická  část  práce  je  zpracována  přehledně,  velmi  zdařile  je  zpracována  problematika
hospitalizovaného dítěte,  autorka  se  věnuje  také  dopadu hospitalizace  na  psychomotorický  vývoj
dítěte.
Autorka provedla výzkumné dotazníkové šetření mezi rodiči dětí hospitalizovaných na pediatrickém
oddělení. Výsledky jsou efektivně zpracovány, prezentovány v grafech a následně diskutovány.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy

Jazyková a stylistická úprava je na vysoké úrovni. Práce je psána čtivým jazykem. Publikační norma
byla dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Čím   a   jak   lze   předejít   regresi   psychomotorického   vývoje   u   dětí
hospitalizovaných bez rodičů?

 

 

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě 

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum: 19.6.2021

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte



Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


