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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod 
Velmi kvalifikovaný přístup nepochybně zkušené a vysoce motivované sestry ve specifickém 
prostředí JINP 
Aktuálnost tématu – vzhledem ke stále narůstajícímu počtu nezralých novorozenců velmi 
aktuální 
Výběr tématu a jeho obtížnost – téma je obtížné, ale pro zkušenou sestru v daném 
prostřední je výběr velmi vhodný. 
Originalita výběru tématu – téma je zpracováváno relativně častěji, ale je stále velmi 
aktuální, s řadou nevyřešených problémů a potřebou řešení. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah) - vpořádku 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce – v češtině i angličtině vpořádku 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji – 
kvalitní. 



Správnost a úplnost citací použitých zdrojů - vpořádku 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem – na dobré úrovni, jistě 
nadprůměrné( ve srovnání s jinými pracemi) 
Úroveň jazykového zpracování – výborná, vyzrálá 
Náročnost tématu na teoretické znalosti – základní znalosti vynikající, psychologické ladění 
práce je na dobré úrovni – musel by hodnotit psycholog. Já hodnotím velmi pozitivně, 
empaticky, eticky zcela vpořádku. 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky - vpořádku 
Formulace cílů práce - vpořádku 
Užité metody výzkumného šetření – odpovídají práci sestry na specializovaném pracovišti se 
specifickými problémy vysoké závažnosti 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce  - náležitá 
Charakteristika zkoumaného souboru - odpovídá 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce - vpořádku 
Kazuistika, případová studie: výběr problematiky, cíl případové studie, výběr adekvátního  -  
případu, analýza a interpretace případu, přínos kazuistické metody pro obor – nepřiložena k 
materiálům 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití – zlepšení reálného 
pohledu na danou problematiku, rozdíly pohledu na věc ze strany matek a otců.  
Úroveň a originalita diskuse - výborná 
Splnění cílů - ano 
Formulace závěru - správná 
Vlastní přínos k řešené problematice – originální, postavený na letitých zkušenost vysoce 
pracovně motivované specializované sestry 
Originální řešení zpracovaného tématu – ucelený pohled na danou problematiku, snaha 
pomoci do budoucna rodičům nezralých dětí – vydání letáku jistě vhodné.  
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi – určitě by mělo navazovat využití 
zjištěných faktů pro každodenní práci s rodiči nezralých novorozenců, pravidelné zamyšlení 
nad každým specifickým případem – nejsou dva stejné… 
 
Přílohy  
Kvalita příloh – dobrá( grafy, tabulky) 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál – velmi krásné, leták pro rodiče velmi 
jemný, citlivý, s vysokou etickou úrovní 
 
Formální zpracování práce 
Stylistická úroveň práce – velmi dobrá 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.) – grafy, tabulky 
vpořádku fotodokumentace velmi krásná, leták  - mimořádné zdařilý, citlivý, s dobrou 
obrázkovou dokumentací- jistě výtečná pomůcka pro rodiče. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 
 



Předložená práce patří mezi nejkvalitnější, které jsem četla. Jak svou tématikou, tak 
zpracováním. Paní Monika Stránská se dobře zamýšlí nad svou velmi zajímavou a velmi 
důležitou prací, která ji nepochybně motivuje posunovat své pracovní výsledky ku prospěchu 
nedonošených dětí i jejich rodičů. Práce jeví známky myšlenkové vyzrálosti pisatelky, snaze o 
porozumění rodičům v těžké životní situaci. Věřím, že pisatelka je i v každodenní práci 
aktivní, vstřícná a má plné porozumění pro nedonošené a rizikové novorozence i jejich 
rodiče.  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
 
Byla bych ráda, kdybych mohla ještě posoudit kazuistiku a vidět fotodokumentaci – tuto část 
nemohu posuzovat  - nebyla poskytnuta( jistě omylem).  
Jakým způsobem chce pisatelka řešit překvapivě nízkou komunikaci rodičů s ošetřovatelským 
týmem? Je vysvětlení dostačující?  
Jaký časový prostor mají v současné době sestry pro kvalitní práci s rodiči? Bující 
administrativa je nepochybně negativním jevem stravujícím mnoho času, který by mohl být 
efektivněji využit ke zlepšení informovanosti rodičů a dalších aspektů dobré péče o 
novorozence atd.  
Jak bude probíhat realizace tisku letáku? Kdo budete zajišťovat financování? 
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