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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
Autorka si dala za cíl prezentovat formou bakalářské práce problematiku edukace matek v péči o
nedonošené děti a vytvořit pro ně edukační materiál. Téma práce je velmi aktuální s ohledem na
specifickou a náročnou péči o nedonošené novorozence během hospitalizace, i po propuštění do 4
domácího prostředí. Autorkou vytvořená zdařilá publikace je přínosem pro maminky, které zde naleznou
ucelené informace v oblasti péče o novorozence, jakož i rady, kdy si mají v nestandardních situacích
zavolat pomoc.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Práce se zabývá aktuálními a praktickými problémy v kontextu ošetřovatelské péče o nedonošeného
novorozence a edukace matky. Zdroje pro přípravu edukačního materiálu autorka čerpala z českých i
zahraničních studií, dále pak z osobních pracovních zkušeností z oddělení IMP ÚPMD, jakož i
z rozhovorů se sestrami, které zde pracují. Na základě stínování edukací vytvořila celkovou strukturu a
obsah edukačního materiálu. Z textu je zřejmé, že autorka pracovala samostatně, aktuální literaturu
k tématu cituje z domácích a ze zahraničních zdrojů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka samostatně zvládla odborný problém jak v teoretické, tak i praktické části.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Struktura teoretické a praktické části je logicky členěna do
kapitol a podkapitol, které respektují zvolené téma. Autorka dodržela požadavky na formální náležitosti
práce včetně rozsahu, grafické, gramatické a stylistické úrovně a taktéž dodržení publikační normy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Postrádám abecední řazení literárních zdrojů.

Otázky k
obhajobě:

Může autorka přiblížit metodu stínování edukací, kterou uvádí jako jeden ze zdrojů
pro přípravu edukačního materiálu?
Jakou má autorka představu o dalším využití edukační brožurky?

Hodnocení celkem: Doporučuji
Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Výborně
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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

