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Kritéria hodnocení práce
Hodnocení

1 1- 2 2- 3 N
Teoretický úvod

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu ×

Členění kapitol, návaznost ×

Práce s odbornou literaturou  ×

Rozsah ×

Metodika

Cíle práce ×

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací ×

Vhodnost a správnost použitých metod ×

Popis, vysvětlení použitých metod ×

Prezentace výsledků

Správnost, přesnost ×

Přehlednost, jasnost ×

Diskuze

Kvalita, odborná úroveň ×

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky ×

Rozsah ×

Závěr

Shrnutí zjištěných skutečností ×

Dosažení stanovených cílů ×

Význam pro praxi, osobní přínos ×

Formální stránka práce a spolupráce

Dodržení směrnice, šablony ×

Stylistika ×

Gramatika ×

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh ×

Spolupráce ×



Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka Lucie Stránská pracovala pilně a s nadšením s tématem práce, které pro ni nebylo snadné
uchopit. Práce má charakter spíše povrchnějšího šetření, které nepřináší sice žádná zásadní zjištění, ale
na druhou stranu poukazuje na možné nedostatky ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Obzvláště
zjištění z otázky č. 12 považuji za alarmující.  Představa, že se většina budoucích sester, zdravotně
sociálních pracovníků a porodních asistentek domnívá, že pěstoun je roven zákonnému zástupci dítěte
může v praxi  vézt  k velmi problematickým situacím,  kdy mohou zdravotničtí  pracovníci  například
požadovat  podepsání  informovaného  souhlasu  od  pěstouna,  který  v tomto  případě  k tomu  není
kompetentní  a  takto  podepsaný  souhlas  je  vlastně  neplatný  a  zdravotní  péče  je  pak  defacto
poskytována  dítěti  nezákonně.  Teoretická  část  má  dle  mého  názoru  přiměřený  rozsah.  Autorka
dovedně pracuje s citační normou. V průzkumné části si vymezila cíl a výzkumné otázky. Dle mého
názoru cíl práce naplnila a na otázky odpověděla. V diskuzi autorka srovnává svá zjištění s literaturou.
Za  největší  nedostatek  práce  považuji  to,  že  jejím výstupem není  praktická  pomůcka  pro  výuku
studentů a to například edukační materiál. 
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