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3. Zpracování teoretické části
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Logická výstavba práce (pořadí
kapitol)

výborné
x
x

velmi dobré

dobré

nevyhovující

4. Zpracování empirické části
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získaných výsledků

výborné
x
x
x
x
x

velmi dobré

dobré

nevyhovující

5. Literatura a práce s literaturou
Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu

výborné
x
x
x

dobré

nevyhovující

x
x

x
x

velmi dobré

6. Závěry práce
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práce
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11. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
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Komentář a připomínky k textu::
Výběr tématu je aktuální, protože poukazuje na komplexnější aspekty zdravotnické péče. Nejde jen o správné
provádění léčebných výkonů, ale také o zohlednění názorů, pocitů, obav a potřeb pacienta – v tomto případě
v souvislosti s překladem do jiného zdravotnického zařízení. Zjištění studentky to také potvrzují – pacient je
ovlivněn vlastním očekáváním, a to je zase ovlivněno jeho zkušeností a zejména pak dostatkem či nedostatkem
informací, které dostává od zdravotnického týmu.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Máte návrh, podle zjištěných skutečností, jak by bylo vhodné doplnit přípravu pacienta na překlad do
LDN?
2) Na co je dobré pamatovat obecně, (podle Vašich zjištění), když předáváme pacientovi nějakou
informaci?
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