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Hodnocení bakalářské práce  

Stupeň hodnocení 

stupeň A B C D E FX F 

 

Kritérium hodnocení 

 číselné 
vyjádření 

1 1,5 2 2,5 3 - - 

volba tématu ve vztahu ke studovanému oboru x       

aktuálnost a náročnost práce  x      

formulace cílů a úroveň jejich naplnění   x     

vhodnost členění práce  x      

teoretická úroveň zpracování      x     

metodická úroveň zpracování      x     

reprezentativnost a rozsah použité literatury x       

úroveň práce s literaturou   x     

dodržování bibliografických norem   x      

úroveň jazykového zpracování  
vazba  závěrů práce na její obsah 

  x     

uplatnění práce v praxi / výuce   x     

vazba souhrnu a klíčových slov na obsah práce x       

Celkové hodnocení bakalářské práce B       
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Stručné verbální hodnocení bakalářské práce:  

 Bakalářská práce se zamýšlí nad  pohledem na smrt a umírání nelékařských 

zdravotnických pracovníků. V současné době je toto téma velmi aktuální, vzhledem 

k sofistikované medicíně a často viděné dystanázii pacientů a náročnosti práce, která je 

kladena na nelékařské zdravotnické pracovníky. 

Cílem teoretické části práce bylo definovat pojmy související s etikou umírání a smrti 

v nemocničním prostředí, dále popisuje jednotlivé fáze vyrovnávání se se smrtí prismatem 

nelékařského zdravotnického pracovníka. Za zvláště zdařilou považuji zejména kapitolu 

potřebách umírajícího jedince a dále stať o fázích vyrovnávání se se zármutkem. Tyto části 

práce přinášejí aktuální poznatky o dané problematice, jichž si cením. Bohužel je třeba práci 

vytknout nejedna pravopisná hrubá chyba, která ruší „zážitek“ z teorie, např. str. 18 – 

„milné p ředpoklady“ aj….  

 Celkově je teoretická část členěna přehledně a jasně a je psána se zjevným zaujetím 

k dané problematice, postrádám bohužel zmínku o duševní hygieně zdravotníka a o 

nedostatcích současného zdravotnického systému o nelékařské zdravotnické pracovníky takto 

pečovat. Zpracování teoretické části úzce koresponduje s cíli teoretické práce. Autorka čerpá 

z dostupných domácích i zahraničních zdrojů. Citace z internetových zdrojů nesplňuje 

citační normu. 

 

 Cílem empirické části práce bylo zjistit pohled nelékařských zdravotnických 

pracovníků na problematiku umírání a smrti pomocí kvantitativního výzkumu. Celkově se 

výzkumu účastnilo 220 respondentů a otázky byly voleny zajímavě a vhodně. Co se týče 

zpracování dat a jejich vyhodnocení, nemám větších připomínek, vše bylo zpracováno 

srozumitelně a precizně. Zvláště kladně hodnotím přílohu č. 3, kde se zdravotníci vyjadřují 

verbálně k otázce, zda je smrt pacienta hluboce zasáhla. Přináší zajímavé postřehy. Diskuze i 

závěr sice poskytují  shrnutí informací, ovšem postrádám  srovnání se situací v zahraničí. 

Smutným závěrem mnoha bakalářských prací v současné době zůstává příklon zdravotníků 

k legalizaci eutanázie, objevuje se i v této práci a vybízí k zamyšlení proč tomu tak je. Z práce 

vyplývá, že postoj zdravotníků ke smrti a umírání jistě ovlivňuje kvalitu ošetřovatelské péče. 
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Závěr: 

 Teoretická část práce je uspokojivě zpracována a poskytuje dostatek poznatků v rovině 

teoretické. Empirická část práce je také velmi dobře zpracována, je vhodně popsána metodika 

práce i ostatní komponenty empirické části. Vyzdvihuji i vysokou úroveň statistického 

zpracování vyzkoumaných poznatků a jejich vhodného členění do tabulek a grafů. Celkově 

bych uvítala preciznější zpracování teoretické části práce, lépe vypracovanou diskusi a 

výstupy pro praxi a budoucí výzkum. 

Kvalita p říloh:  

 Bez připomínek.  

Celkové zhodnocení práce: 

 Práci hodnotím kladně, je psána s  výzkumným „zápalem“. Jednotlivé části práce na 

sebe vhodně navazují, v přílohách lze nalézt taktéž zajímavé informace, studentka poukazuje 

na mnohé nedostatky v péči o zdravotníky v oblastech etiky smrti a umírání a dále i o jejich 

duševní zdraví. Práce odpovídá požadavkům bakalářské práce, doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji klasifikaci     v e l m i d o b ř e ! 

V Pardubicích 11. 10. 2011 

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu, dle Vás, se tolik zdravotníků přiklání k legalizaci eutanázie? 

2. Jaké jsou Vaše návrhy na zlepšení současné situace v péči umírající pacienty, 

zejména stran vzdělávání sester? 

3. Jak hodnotíte současnou kvalitu ošetřovatelské péče v ČR o umírající pacienty? 

4. Jaké další otázky v dané problematice by se, dle Vás, mohly stát námětem k další 

přínosné bakalářské práci? 


