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Hodnocení:
1. Vhodně zvolené téma, které je velmi zajímavé a aktuální. Přináší důležité poznatky o
problematice předčasně narozených dětí, toto téma není moc často publikované.

2. Teoretická část je velmi dobře zpracována, přehledně členěna, přináší poznatky
aktuálně zvolené k vybrané problematice.

3. Praktická část je také velmi dobře zpracována. Autorka si zvolila metodu dotazníku.
Otázky jsou jasné, srozumitelné a k danému tématu vhodně volené. Zpracování
výsledných dat grafy je na vysoké úrovni. Škoda, že návratnost dotazníků nebyla dle
očekávání autorky a že nelze zjistit, jaké byly důvody k nespolupráci.

4. Závěr práce je pěkně a přehledně zpracován, výsledky jsou velmi zajímavé a přínosné.
Doporučuji tuto práci publikovat.

5. Autorka zvolila domácí autory, prokázala, že s literaturou umí pracovat. Správně
uvádí odkazy na použitou literaturu. Přesvědčila i o znalosti práce s internetem.

6. Přílohy jsou odpovídající s ohledem na zvolené téma.

Závěr:
Velmi pěkná a zajímavá práce s aktuálně zvoleným tématem. Práce je hezky a přehledně
zpracována, s perfektní grafickou úpravou. Doporučuji tuto práci k publikaci, např. do
odborného časopisu. Hodnotím známkou výborně. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1. Pro 28% rodičů nebyly informace o stavu jejich dítěte ajeho prognóze v době propuštění
dostatečně srozumitelné. Kde jsou rezervy v podávání informací, do jaké míry podle Vás
mohou pomoci moderní média - TV, internet?

2. Cca 1/3 rodičů prožívala výrazné obavy z tělesného zdraví svých dětí, z důvodu citového
stavu nebo chování, nebo z důvodu pozornosti svého dítěte a schopnosti učit se. Těmto
rodinám by jistě výrazně pomohl kvalitní systém následné péče, kde by jednotliví specialisté s
rodiči jejich problémy řešili.
Nakolik si myslíte, že je v našem státě funkční systém následné péče, event. která z jeho částí
podle Vás nejvíce pokulhává?
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