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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Zvolené téma je dobře vybrané a jeho zpracování přínosné. Problematika zdravotní péče v
sociálních zařízeních je aktuální.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Přístup k tématu bakalářské práce svědčí o autorčině empatii a zájmu o problematiku. Součástí práce
je dostatečný seznam odborné literatury tuzemské i zahraniční.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V teoretické části je probraná nejen problematika azylových domů, autorka popisuje i zásady domácí
péče o dutinu ústní.
Praktická část byla zpracovávána na základě dotazníkového šetření, autorka stanovila čtyři hypotézy,
které rozebírá v diskuzi.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
V teoretické části je nadměrně používané přímé citování, obsahem stran 29 – 32 je výhradně přímá
citace.
V praktické části postrádám kapitolu Cíl práce. U přehledných grafů chybí správný popis.
Překlepy a drobné gramatické chyby nesnižují pochopení textu. Svým rozsahem práce odpovídá
požadavkům kladeným na tento typ publikace / 78 stran textu, 3 přílohy, četné tabulky, grafy a
obrázky/.
Publikační norma byla dodržena.
Body celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Plánované návštěvy azylových domů spojené s edukací a instruktáží klientů
nebylo možné kvůli pandemické situaci uskutečnit. Autorka je částečně
nahradila Atlasem pro klienty azylových domů / Příloha č.3 /.

Otázky k
obhajobě:

Připravuje autorka dodatečnou edukaci maminek a dětí v azylových domech a
bude se dále dané problematice věnovat?

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

