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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
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1 Hodnocení volby tématu (relevance k oboru), originalita 4 

 Volba tématu je velmi až vysoce aktuální. Nejen problematika DCD, nicméně i problematika paliativní 
péče resp. terminální extubace.  

 

2 
Hodnocení formulace cílů práce, jejich naplnění 4 

 Stanovení cílů práce považuji za velmi kvalitní, stejně tak jako jejich naplnění. Problematické vidím 
pouze stanovování Ho, tedy nulových hypotéz – viz níže. 

 

3 
Hodnocení metodologie práce, zpracování a interpretace výsledků 3 

 Práce je metodologicky na vysoké úrovni. Analýza výsledků je pečlivě provedená, včetně grafického 
znázornění formou kontingenčních tabulek a grafů. Provedena je i základní deskriptivní analýza. 
Stanovení nulové hypotézy není dle vědecké metodologie. Správně by nulová hypotéza měla být 
formulována, že není přítomen rozdíl mezi sledovanými skupinami a cíl práce je nulovou hypotézu 
popřít a ne potvrdit. 

 

4 
Hodnocení práce se zdroji, citování a formální stránky práce 4 

 Teoretická část, používání citací, práce se zdroji a formální stránka je na velmi vysoké úrovni. 

 

5 Hodnocení přínosu pro praxi  
4 

 Vzhledem k tomu, že si diplomantka zvolila vysoce aktuální téma, resp. témata, je i přínos pro praxi 
bezesporu velmi pozitivní. Minimálně tím, že plánuje publikační výstup práce, což bude jistě velmi 
přínosné jako součást osvěty o problematice.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Musím diplomantce pogratulovat, jelikož tak rozsáhlý soubor respondentů 
v diplomové práce je úctyhodný! 
Terminologická poznámka: častěji je WLST zkratkou pro Withradaw of life-
sustaing treatment a ne jako withdrawal of life-sustaning therapies, jak je 
uváděno v práci. 
Drobný jazyková chyba str 21, 23 (Comassionate Terminal Extubation, 
2019) a graficky Graf  č.9 str. 50, graf č 14 str. 59. 

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

1. Otázka – součástí jednoho Vašeho dotazníku byla otázka na 
respondenty, zda na jejich oddělení dochází k ukončení nastavené 
medikace (např. výživa nebo antibiotika). Vnímáte nutrici event. 
hydrataci pouze jako součást „medikace“ a kloníte se k paušálnímu 
ukončování nutrice/arteficiální hydratace u pacientů na ICU 
převedené do komfortní/soucitné péče? 

 

 
   

 
Hodnocení celkem: Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  
17 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 
13 až 16 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
9 až 12 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 
8 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 
 


