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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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4

Zdravotní klauni a postupy, které do interakci s hospitalizovanými dětmi i dospělými přinášejí, mají
v současnosti stále významnější dopad. Práce tedy není nutně originální ve smyslu dosud nezpracovaného
námětu, nicméně se věnuje tématu, které ještě zdaleka není ustálené a popsané. Navíc si slečna Husová ověřila
teoretické poznatky přímo v praxi.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Podle několika osobních konzultací i mailové korespondence mohu potvrdit, že slečna Husová pracovala se
získanými poznatky samostatně a docházela k vlastním závěrům. Každý doporučený či poskytnutý pramen
svědomitě prostudovala a získala tak značný vhled do naší práce i jejích dopadů v nemocničním prostředí.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Má jediná drobná výtka – práce někdy působí fragmentárním dojmem, její jednotlivé části by mohly být
organičtěji propojeny, aby bylo zřejmé, jak jedna vychází z druhé a vzájemně se ovlivňují.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Přinášejí klauni do nemocničního prostředí něco, co je skutečně unikátní,
v čem je nikdo jiný ze zdravotnického personálu či jiných profesí nemůže
nahradit?
Pomáhá podle vás Zdravotním klaunům k dosažení jejich cíle stylizace do
zdravotnického personálu (bílý plášť, fonendoskopy, chození na „vizitu“)
atd.? Liší se nějak dopad této skutečnosti na děti podle různých věkových
skupin?
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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

