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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
4
Přítomnost zdravotních klaunů u lůžka nemocného dítěte má významný dopad na prožívání hospitalizace dítětem
i na komunikaci v kontextu zdravotní péče. Autorka velmi vhodně zvolila metodu pozorování.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování teoretické části pracovala studentka samostatně, obsah textu konzultovala s vedoucí práce,
připomínky akceptovala a vhodně zapracovala. Ve stěžejní kapitole, s ohledem na téma práce, bych očekávala
podrobnější zpracování problematiky historie a současnosti zdravotních klaunů. Autorka se omezila pouze na dva
zdroje (Pradervand a Zdravotní klaun, o.p.s), příklady uvádí z USA (velmi limitovaně) a ČR. V první i ve třetí
kapitole bych doporučila aktuálnější literaturu. Práci by rovněž prospěla logičtější návaznost jednotlivých částí.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
V praktické části autorka definuje cíle výzkumu, a popisuje průběh výzkumu. Výsledky uvádí formou přepisu 3
jednotlivých pozorování, pokouší se analyzovat v kontextu věkového období dítěte. Metodu pozorování doplnila
o rozhovor s klaunkou, jejíž odpovědi využila k porovnání zkušeností profesionálního klauna s výsledky
vlastního pozorování.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení
publikační normy
3

Body
celkem

Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na absolventa bakalářského studia. V práci se místy vyskytují
gramatické chyby a překlepy.
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1. Jaké pocity jste prožívala v roli výzkumníka pozorovatele? Co byste
doporučila studentům, kteří by zamýšleli provádět podobnou studii?

Otázky k
obhajobě:

2. Jakým způsobem jste pozorování na místě zaznamenávala?

Hodnocení celkem: Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě.

Datum:

14. 6. 2018

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

