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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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Problematika spolupráce sester s matkami je i v dnešní době stále aktuální a pro práci sester na
novorozeneckých odděleních velmi důležitá.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka ke zvolenému tématu přistoupila odpovědně, a to jak k teoretické, tak i k praktické části. V
práci použila převážně domácí literární zdroje. Problematika je zpracována přehledně.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Práce se zabývá otázkou spolupráce sester s matkami na novorozeneckém oddělení. Vypracovaný
dotazník autorka předložila matkám druhý až třetí den po porodu. Podařilo se jí získat data od 30
respondentů, výsledky autorka následně prezentuje v grafech. V diskuzi jsou uváděny údaje, které
jsou prezentovány v obdobné podobě již v kapitole Výsledky šetření. V příloze chybí dotazník.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Z formálního hlediska je jazyková a stylistická úprava na dobré úrovni, drobné typografické chyby.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V rámci bakalářské práce jsme připravila edukační materiál Desatero pro péči
o miminko. Bude tento edukační materiál nějakým způsobem dále využit?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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Velmi dobře
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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

