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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Velmi aktuální téma, v současnosti v nejen odborných kruzích diskutovaná problematika. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Charakterizovat formy péče o umírající ve vlastním sociálním prostředí je výborně zvolený, 

přiměřený cíl dilomové práce 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují, jsou členěny i řazeny logicky. Práce je velmi 

vyvážená. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Citace jsou uváděny správně, je využívána celá řada kvalitních zdrojů. Více než jindy jsou citace 

z elektronických medií, ale v tomto rychle se měnícím oboru to pokládám spíše za výhodu.  

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Výzkum je metodologicky i eticky velmi dobře koncipován.  

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 Autorka provedla a zanalyzovala osm kvalitních rozhovorů, jejichž interpretace jí umožnila 

velmi zajímavě popsat dostupné formy péče, jejich výhody a úskalí. 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl práce se mi jeví jako zcela naplněný. Charakteristiky různých forem péče jsou popsány velmi 

objektivně, aniž by autorka sklouzla k subjektivnímu hodnocení. Čehož si vážím o to více, že 

má sama nedávnou zkušenost s odcházením blízké osoby. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 



 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V práci se objevuje několik drobných odborných nepřesností (např. „pověření MZ k provádění 

paliativní péče“ – neexistuje°; „v posledních deseti letech vznikla celá řada kamenných 

hospiců…“ – vznikl jeden“ Některé z nich mohou vycházet právě z ústních sdělení respondentů, 

přesto důvěryhodnost práce poněkud snižují. Nicméně všechny se nachází v teoretické části. 

Výzkumná část je velmi zajímavá a jistě dobře využitelná. 

10. Otázky k 

obhajobě 

Kdo v ČR vydává oprávnění k poskytování zdravotních služeb?  

Pro jakou skupinu pacientů je podle Vás především model MSPP. 

Jaký ze zkoumaných modelů péče o lidi v závěru života by byl dle Vašeho názoru 

ideální pro péči v pobytových sociálních zařízeních? 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Vyvážená práce s výborně formulovaným a naplněným cílem. Zpracována objektivně, přitom 

s vhledem do problematiky. 
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