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Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

  Obsah práce koresponduje s názvem i cílem. Student zvolil známé, avšak stále minimálně 

prakticky využívané téma. Pro pracovníka v sociálních službách aktuální, neboť na klienty je 

vhodné pohlížet celistvě, neboť holistický přístup zahrnující všechny složky osobnosti se 

odráží na celkovém zdravotním stavu a perspektivě klienta. A právě bazální stimulace 

vyžaduje biopsychosociální intervence, pokud chceme dosáhnout efektu. Cíle práce student 

splnil i když velmi povrchně. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

   1       X    2     3       4 

Struktura a členění práce 

 Práce je členěna obvyklým způsobem dle doporučení školy. 

X   1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie 

Text je psán se zbytečně velkými mezerami, což jej sice zpřehledňuje, ovšem snižuje výtěžnost celé práce. 

Jazykově nejsou poznatky často stylizovány do vět, ale jen do vyjmenování jednotlivých souvislostí nebo 

základních problémů. Pro neznalého čtenáře není tudíž zvláště teoretická část jasná. Vyskytují se 

pravopisné chyby. 

    1          2   X  3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Student nepoužil ve své práci žádné tabulky ani grafy. Přílohy koncipoval jako potvrzení  účasti u 

jednotlivých postupům k vypracování práce a konceptu bazální stimulace. 

    1        X   2     3       4 

 



Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce 

Student konzultoval méně často, mé připomínky ne vždy v textu upravil. 

    1        X   2     3       4 

 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

X   1           2     3       4 

Student použil pro citování literárních pramenů jmenné citace. Citace je použita správně v souladu s 

metodikou školy i ČSN. 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

K vypracování této absolventské práce bylo použito celkem 14 zdrojů, jednalo se většinově o monografie, 

ale byly použity i internetové prameny, ovšem postrádám periodika s aktuálními daty. 

    1       X    2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce 

V teoretické části velmi obecně a se základními poznatky vystihuje podstatu zavedení metody a druhy bazální 

stimulace. Vzhledem k omezenému množství nashromážděné literatury nepodává širší souvislosti, dopad, indikace a 

kontraindikace této metody. Pro čtenáře neznalého konceptu bazální stimulace je uvedený text základním 

poznatkem, ovšem vůbec neuvádí např. retrospektivně od dob zavedení této metody dosavadní výsledky a změny v 

přístupu. Teoretická část splňuje jen minimální požadavky na její vypracování. Postrádám např. v přílohách grafické 

dokreslení jednotlivých metod. 

    1           2   X  3       4 

Zhodnocení praktické části 

V praktické části student opět velmi povrchně popsal čtyři kazuistiky. Vybral klienty, u kterých je nebo byla využívána 

bazální stimulace při ošetřovatelské péči, ne vždy ovšem vystihuje podstatu efektu a důvodu této intervence. Dále 

student v praktické části použil čtyři rozhovory se zaměstnanci zařízení, kde by bylo vhodné u řady klientů bazální 

stimulaci provádět. Rozhovory jsou zajímavé, nicméně svým koncipováním by se více hodily do kvantitativního 

výzkumu s mnohem větším počtem respondentů. V této kvalitativní práci nelze z rozhovorů vysledovat objektivní a 

validní příčiny nedostatků eliminovaného uplatňování bazální stimulace. 

    1           2   X  3       4 

Poměr teoretické a praktické části 

Poměr teoretické a praktické části velmi zhruba odpovídá požadavkům školy. Teoretická část obsahuje 21 

stran řídce využitých pro psaný text, praktická část skýtá 10 stran, tedy minimální počet. 

    1         X  2     3       4 



Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskusi a závěru autor velmi krátce, bez bližšího vysvětlení, shrnul jednotlivé části své práce. 

   1      X     2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice 

Práce je doplňujícím zdrojem pro studenty sociálních oborů zvláště pro získání jen základních ukazatelů o bazální 

stimulaci. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Práci doporučuji k obhajobě s odpovězením na následující otázky: 

1. Vyjmenujte ke každé metodě bazální stimulace příklad vhodného zdravotního stavu klienta, u 

kterého byste tuto metodu doporučil. 

2. Co je cíli bazální stimulace u klientů s mentálním postižením? 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      X Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   X souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 23.5.2014      Podpis:    

  


