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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):
Nejvyšší míra podobnosti 0% - není plagiát.
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Předkládaná bakalářská práce je koncipována jako teoreticko - průzkumná. Teoretická část je svým
obsahem více než rozsáhlá. Bohužel, mi v teoretické části chybí část týkající se konvertování žen k
islámu. Vzhledem k výzkumnému vzorku by byla tato kapitola více než vhodná.
Cíl průzkumné části je nesprávně stanoven v tázací větě. Průzkumná část práce je velice přehledně
zpracována. Jedná se o velice důležité a aktuální téma, které je pro většinu zdravotníků velká
neznámá. Tato práce by mohla obsahovat edukační materiál pro personál zdravotnických zařízení
(porodnické oddělení), abychom mohli poskytovat vhodnou péči i s ohledem na víru klientek.
Zřídka se objevují gramatické či stylistické chyby. I přes připomínky hodnotím práci jako velice
zdařilou a přínosnou.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Prosím uveďte, jako podmínky musely respondentky splnit, aby se staly muslimkami?
2. Během své praxe jste pečovala o ženu muslimku? Pokud ano, popište zvláštnosti vámi
poskytované péče.
3. Neuvažovala jste během tvorby práce i nad vytvořením edukačního materiálu pro personál
zdravotnických zařízení (porodnické oddělení), týkající se zvláštností v poskytování péče
ženám vyznávající islám?
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