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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce
Problematika  péče  o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty jjev sočasné době vysoce akuální.
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2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů
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3

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

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: . 

Otázky k 
obhajobě:

Poměrně stručně  je zpracováno téma  doprovázení v hospici. Kromě zdravotní a 
sociální  péče je v hospici  poskytována psychologická a  

případně spirituální péče podle potřeb pacienta a jeho  rodiny. V kazuistice  rodina 
neměla   příliš času na přijetí informace  o  smrti manžela ( otce..), 

Přesto byla manželka tím, kdo zřejmě dostal první  zprávu o nevyléčitelnosti 
choroby a rozhodovala o dalším postupu.
Otázka: Jak by situace měla vypadat v ideálním případě tj. jak a kdy by měl být 
informován pacient o  nevyléčitelnosti choroby a možnostech dalšího postupu, kdy 
jsou  zapojeni  blízcí, jak motivovat blízké k doprovázení.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě, téma je z odborného hlediska dobře zpracováno.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:

Podpis: MUDr. Renata Koževnikovová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




