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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce X    

   Cíle práce jako celku X    

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  X    

 

3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky X    

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

 X   

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný problém 

X    

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 

X    

 

4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému X    

   Definování cílů výzkumu X    

   Popis zkoumaného souboru X    

   Popis použitých metod X    

   Adekvátnost použitých metod X    

   Způsob prezentování výsledků X    

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

 X   

 

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr použité literatury  X   

   Využití literatury v textu práce  X   

   Správnost citací v textu X    

 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce X    

   Způsob shrnutí X    

   Validita závěrů  X    

   Přínos práce X    

 

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh X    



 

8. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  X    

   Akceptování rad a připomínek X    

   Samostatnost při zpracování práce X    

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

  X   

 

10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

 X    

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce X    

 

12. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě X  

 

 

Komentář a připomínky k textu 

Studentka v „Úvodu“ bakalářské práce uvádí, že k výběru tématu ji motivoval fakt, že 

eutanázie je diskutované téma mezi odborníky i mezi veřejností, a že se s tímto tématem na 

praxi setkávala. V „Teoretické části“ práce se zaměřuje na fáze umírání, a také na kvalitu 

života umírajících pacientů a snaží se ji pojmout holisticky. Pokud jde o samotnou eutanázii, 

tak začíná vymezením pojmu, následuje historický exkurz a pojetí eutanázie ve světě. 

Studentka předkládá hluboký a kompaktní vhled do problematiky.  

Pro „Praktickou část“ bakalářské práce metodicky zvolila kvantitativní výzkumnou 

metodu. Dotazník rozesílala respondentům prostřednictvím sociálních sítí. 

Výsledky výzkumu prezentují, že respondenti se často setkávají s lidmi, kteří by 

dobrovolně ukončili svůj život z důvodu nemoci a eutanázii chápou eticky jako dobrou smrt. 

Tyto výsledky jsou tématem k diskuzi, zda eutanázii legalizovat nebo nikoliv. Výsledky 

výzkumu jsou zajímavé a doporučuji publikovat, což má studentka v úmyslu.  

 

Komunikace s vedoucím práce byly výborná, byly respektovány připomínky vedoucího práce.   

 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou bakalářskou práci 

a hodnotím ji známkou výborně. 

Otázky k obhajobě práce 

1) Byly pro vás některé výsledky výzkumu překvapivé? 

2) Jaký je váš názor na eutanázii a změnil se tento názor po vámi realizovaném 

výzkumu?  
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