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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se své práci zabývá spoluprací sester s matkami na novorozeneckém oddělení. Jedná se o
téma důležité a aktuální. Narození dítěte je významnou životní událostí a úkolem sester je citlivě
edukovat matky v péči o novorozence.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala samostatně, připomínky respektovala a zapracovala do práce. Autorka měla
jasné cíle a vizi, které se v práci odráží. Pro vypracování práce použila 17 literárních zdrojů včetně
jednoho zahraničního zdroje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Teoretická část práce uceleně shrnuje problematiku neonatologie a péče o dítě, podstatná část práce
se věnuje edukaci a komunikaci. Praktická část práce je zpracována formou kvantitativního šetření.
Autorka distribuovala matkám na novorozeneckém oddělení 30 dotazníků. Výsledky šetření
zpracovává v přehledných grafech. V diskusi stejně jako v závěru autorka hodnotí výsledky
dotazníkového šetření.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální, stylistická a jazyková úroveň odpovídají požadavkům. V příloze chybí dotazník, který
autorka distribuovala na novorozeneckém oddělení. Publikační normy byly dodrženy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Které oblasti edukace je potřeba věnovat zvýšenou pozornost u prvorodiček?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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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

