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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Na s. 28 bakalářské práce je obecný model „kvality života pečující osoby“. Pokuste se jeho jednotlivé
části konkretizovat na případy matek, které pečují o dítě s mozkovou obrnou.

2. Matky se setkávaly s určitými problémy v poskytování zdravotní péče a v jednání některých
zdravotníků. Shrňte hlavní problémy a uveďte určitá doporučení.

Datum: Hradec Králové 15. 5. 2013
Podpis vedoucího práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

