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Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

AP se shoduje s jejím názven i stanovenými cíli
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

2

Struktura a členění práce
Strukturu práce jsme při konzultacích věnovaly poměrně dost pozornosti, AP prošla několika změnami a její
konečná verze je až na drobné nedostatky v pořádku (viz kapitola 3.4 Vzdělávání pracovníků v této podobě mohla
být v teoretické části).
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Formální a jazyková úroveň odpovídá odpovídá požadavkům absolventské práce, v textu jsou drobné překlepy.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Přílohy vhodně doplňují praktickou část, chybí písemný souhlas s provedením výzkumu v dané nemocnici.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka aktivně spolupracovala, dílčí části práce, které postupně samostatně vypracovala, předkládala
pravidelně ke konzultaci osobně nebo formou e-mailu.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

2

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

3

4

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Vhodně použila dostatečný počet dostupných zdrojů
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2

Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část se zpočátku zabývá pojmy, které se vztahují k fenoménu stáří, správně poukazuje na faktory, které
vedou k porušování lidské důstojnosti. poukazuje na jednotlivé nešvary, s kterými se bohužel ještě můžeme
v některých zdravotnických zařízeních setkat. V dalších kapitolách se studentka věnuje zajištění lidské důstojnosti
v jednotlivých oblastech péče a nakonec vysvětlujeněkteré pojmy a cíle v oblasti geriatrie. V některých kapitolách
postrádám uvedení zdrojů, ze kterých studentka čerpala informace.
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Zhodnocení praktické části
Praktická část je uvedena krátkým popisem geriatrického lůžkového oddělení v nemocnici v Kolíně. Dále studentka
poukazuje v příbězích pacientů, kteří byli nebo jsou dosud hospitalizování na geriatrickém oddělení nemocnice
v Kolíně, jak se individuálně přistupuje k řešení jejich sociální situace. Pratická část je zakončena kapitolou
Vzdělávání pečovatelů a pracovníků v sociálních službách.
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Poměr teoretické a praktické části
Bez připomínek

1
Formulace diskuze a závěrů práce
Bez připomínek

1

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
AP poukazuje na problematiku, která je stále aktuální i v současné době. Poukazuje na přístup rodin a personálu
k seniorům, kteří jsou již prakticky odkázáni na pomoc jiné osoby. Autorka práce prochází obdobím, kdy začíná
přerod zdravotníka v sociálního pracovníka.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
AP doporučuji k obhajobě.
Jaký přínos má pro vaši práci v kolínské nemocnici vzdělání v oblasti sociální práce?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):

souhlasím
nesouhlasím
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