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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Téma bakalářské práce je velmi aktuální a originální ve svém zpracování, kdy produktem práce je
edukační materiál pro děti. Autorka se věnuje na 40ti stranách teoretickém základu, tedy problematice
bronchiálního astmatu, etiopatogenezi, klinickým projevům a zvláště terapii – farmakologické i
nefarmakologické. Praktická část popisuje práci na edukačním materiálu a podává přehled světových
i českých organizací zabývající se astmatem.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně a se zaujetím pro věc, využívala jak české zdroje (24), tak
zahraniční zdroje (6). O problematice astmatu získala relevantní informace vzhledem
k nastavenému cíli, tj. edukačnímu materiálu.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Zpracované údaje jsou přehledné, srozumitelné. Autorka při práci respektovala poznámky a
doporučené rady.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Práce je na dobré jazykové a stylistické úrovni, kvalitně a esteticky je zpracován edukační materiál
pro děti ve věku 4 - 12 let. Za důležitou část materiálu považuji část používání ručních inhalátorů,
která může být nápomocna ke správnému užívání inhalátorů jak dětem, tak i jejich blízkým.
Publikační norma je dodržena.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Pokud by byl edukační materiál určen k distribuci do ordinací alergologů či
pediatrů, doporučuji jej zaregistrovat na https://creativecommons.org/shareyour-work/ a získat tzv. licenci na možnost šíření díla.
1. Zkoušela jste pilotně ověřit porozumění edukačnímu materiálu
dítětem? Jaké věkové kategorii? Jaká byla reakce?
2. Jak byste chtěla edukační materiál uvést do praxe?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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* 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

