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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
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Práce je aktuální vzhledem k neustálému nárůstu počtu
diagnózy demencí zvláště Alzheimerovy
demence.Vzhledem k tomu, že se jedná o kazuistiku, již tímto samým tématem je práce originální a též velmi
podnětná co se týče péče o dementní pacienty a etického přístupu k ním.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Studentka pracovala samostatně. Problematice rozumí i díky tomu, že sama pracuje v zařízení, kde se setkává
s pacienty s demencí a jejich potřebami. V práci používala odbornou literaturu – domácí i zahraniční zdroje.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Studentka vycházela ze své praxe, kterou doplnila o své odborné znalosti, které získala při studiu. K práci
přistupovala fundovaně a samostatně. Odborný text zpracovala s porozuměním a dobře jej aplikovala na
předloženou problematiku.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Po formální, jazykové a stylistické stránce nemám námitky proti zpracování. Rozsah práce je dostatečný.
Grafická úprava odpovídá publikační normě.
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Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Nemám doplňující dotazy.

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Výborně
Datum:

12.5.2016

Podpis:

* 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

