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1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

4

Dle mých zkušeností z práce neonatologa shledávám zpracovanou problematiku jako velice aktuální
a podnětnou. Osobně bych vyzdvihla to, že práce neklade důraz pouze na medicínskou stránku věci,
ale zabývá se psychosociální problematikou, která je nedílnou součástí komplexní péče o
nedonošené dítě. Trendem současné neonatologie je zkvalitnění komunikace zdravotnického
personálu s rodiči a jejich co nejčasnější zapojení v péči o nedonošené dítě. Za velmi přínosný
považuji sběr dat metodou polostrukturovaného rozhovoru s matkami nedonošených dětí a z něj
vyplývající zpětnou vazbu, která může ve svém důsledku vést ke zlepšení komunikace mezi
personálem a rodiči.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka problematiku zpracovala samostatně. Teoretická část práce je přehledná, vymezuje termín
nedonošeného dítěte a jeho nejčastější zdravotní problémy, dalším obsahem je psychologická a
etická problematika komunikace s rodiči. Autorka čerpala z dostupné odborné literatury, která je
uvedena v závěru bakalářské práce.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka se správně chopila odborné problematiky. Bezesporu jako vhodná metoda sběru dat byla
zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru s matkami. Odpovědi na výzkumné otázky byly
přehledně zpracovány. Zajímavé je určitě uvedení dvou zahraničních studií, které se zabývají
monitorací pocitů a emocí matek dětí hospitalizovaných na JIP..

4

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

Formální stránku práce považuji za přehlednou. Práce je rozsáhlejší z důvodů přepisů rozhovorů s
matkami nedonošených dětí, což rozhodně nepovažuji za negativum. Dle mého názoru právě
přepsané autentické rozhovory přidávají práci na atraktivitě a čtivosti. Citovaná literatura je uvedena
dle normy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak se výsledky výzkumu projeví ve Vaší práci? Jakým způsobem by podle
Vás bylo možné zlepšit edukaci matek? Máte zkušenosti, kdy matka po
propuštění dítěte kontaktovala oddělení ohledně rady např.s kojením, péčí?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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* 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

