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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pacientů- uživatelů s postižením mentální retardací v současné 
době. Aktuálně popisuje výskyt tohoto postižení, postihuje různorodost vzniku těchto postižení, jejich diagnostiku 
a zejména komplexnost péče o pacienty  s tímto postižením.na základě vlastní zkušenosti a každodenní péče.   

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Bakalářská práce je zpracována přehledně. Je patrné, že autorka se při přípravě věnovala studiu odborné 
literatury zejména z domácích zdrojů. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Autorka velmi přehledně představila základní téma své práce a na jejím základě rozvinula konkrétní případ péče 
o uživatele s tímto postižením . Velmi pěkně přiblížila každodenní péči o uživatele s tímto postižením ve všech 
jejích atributech s využitím vlastních zkušeností.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Po formální a stylistické stránce je práce pěkně a přehledně zpracována, zvláště v části věnované konkrétnímu 
uživateli. Rozsahem bakalářská  práce vyhovuje.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Event. uvedení obdobné péče v jiných státech

Otázky k 
obhajobě: Četnost postižení mentální retardací v populaci ČR 

Nejčastější příčiny vzniku mentální retardace v ČR

Sociální zajištění uživatelů s mentální retardací v ČR

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

výborně

Datum:
7.5.2012

Podpis:
MUDr. Kesslerová Ludmila

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




