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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Aktuálnost tématu, který je zpracováván v práci, je v současné době nesporná. Paliativní péče obecně a i její
mobilní hospicová složka zažívá prudký rozvoj, návaznost na nemocniční paliativní péči je významná, nicméně
je naše společnost stále v období implementace paliativní péče do dobré klinické praxe. Práce je podle mého
názoru originální, mobilní paliativní péče není často zpracovávaným tématem.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce byla zpracovávána samostatně a upravována podle poznámek z konzultačních setkání, autorka ke
zpracování přistupovala s vizí a cíli, které jsme postupně při tvorbě upravovaly, nicméně daný směr autorky byl
po celou dobu zpracování naplňován. Práce s literaturou probíhala po prvotní konzultaci na toto téma, kdy byla
ujasněna důležitost aktuálnosti pramenů, standardně, jsou využity domácí i zahraniční prameny, nicméně
výjimečně jsou použity zdroje staršího data, byť renomovaných a často citovaných autorů, proto nebyl v tomto
případě práci udělen plný počet bodů.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka pracovala při zpracování samostatně, využívala poznámek, které jsme konzultovaly v rámci schůzek,
údaje zapracovávala aktivně, odborný text je zpracovaný velmi dobře, má logickou návaznost a přehlednost.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je stran formálnosti, jazykově i stylisticky zpracována velmi dobře, byl dodržen rozsah práce, odkazy na
citace i vlastní citace jsou v textu udané, graficky je práce upravená podle pokynů. U obrázků a tabulek jsou
uvedeny zdroje. Shoda publikační normy je 15%.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce v paliativní péči je velmi náročná, víte, jak je v rámci mobilního
hospice LADARA ošetřená péče o psychiku zaměstnanců?
Poskytuje mobilní hospic LADARA péči o pozůstalé?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
ANO

Návrh klasifikace práce:
VÝBORNĚ
Datum:

12. 6. 2020

Podpis:

* 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

