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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Zvolené téma je z hlediska potřeb současné zdravotní péče velmi aktuální, nastavuje zrcadlo
realitě naplňování paliativního konceptu v podmínkách následné intenzivní péče.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Uchazečka prokazuje dobrou znalost způsobu vědeckého odkazování na odborné zdroje.
V citaci zahraničních zdrojů by mohlo být použito více odkazů, ovšem čerpání z domácí
odborné literatury je bohaté, dobře saturuje odborný problém a dostatečně pokrývá klíčové
potřeby zkoumaného tématu.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Problematika teoretické části je rozebrána kvalitně a v dostatečném rozsahu. Vlastní výzkum
je dobře koncipován a v empirické části přehledně prezentován.

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

Předložený text je zdařilý i po stránce jazykové, ke čtení je předkládán slohově kvalitní a
formálně konzistentní útvar. Použité grafy přehledně a systematicky zobrazují získané
výstupy z výzkumu.
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práci hodnotím jako velmi kvalitní ve všech náležitostech. Předložený
výzkumný útvar dle mne splňuje požadavky kladené na posluchače
bakalářského studia a tudíž práci doporučuji k obhajobě.
Jaké primární snadno dosažitelné změny v rozvoji paliativního konceptu
byste zanesla do přímé ošetřovatelské praxe?
Jak byste navrhovala rozšířit schéma vzdělávání zdravotních sester a lékařů
nad dosavadní zjevně nedostatečný rámec koncepce v České Republice?
Domníváte se, že by bylo vhodné zařazení samostatného předmětu Paliativní
péče již na úroveň středních zdravotnických škol?
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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

