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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autor se ve svém textu zabývá tématem, které je pro české prostředí více než potřebné, totiž
vztahem rodiny a zdravotního systému České republiky. České prostředí totiž trpí
nepropjeností sociálního a zdravotnického systému a navíc je tento stav jetě komplikován
výrazn+ě individualistickým chápáním vztahu mezi lékařem a pacientem, který je vnímá
téměř jako osoba bez dalších vztahů. Prakticky tak zaniká jeden z antroplogických rozměrů
člověka, totiž jeho vztahovost. A právě tímto rozměrem se autorova práce ubirá. Cílem jeho
práce "najít pojítka mezi postavením lékaře a zdravotnického zařízení ve vztahu k pacientovi
a jeho rodině" a nutno říci, že se to, i přes nepřehlednost české situace a fakt, že student
zpraovává toto téma na ploše diplomové práce, v jeho textu podařilo.
Práce má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe organicky navazují. Dokonce
demonstruje problémy a jejich řešení na konkrétních kazuistikách paliativního a podpůrného
týmu FNKV.
Práce má bohužel jeden nedostatek, který lze připsat spíše jakési řemeslnné nešikovnosti…
tímto nedostatkem je nerozlišení mezi citací a parafrází. Nechávám na autorovi textu, aby se
tento fakt pokusil při obhajobě vysvětlit.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Pokud byste měl navrhnout základní piliře reformy, která by v českém prostředí měla
propojit zdravotní a sociální oblast, jaké pilíře by to byly?
Co v případě, pokud by šlo o pacienta, který už žádnou rodinu nemá, nebo který je svou
rodinou opuštěn? Jak je to pak se vztahovostí takového člověka a jak s ní pak v konkrétních
podmínkách pracovat?
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