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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka v práci zkoumá informovanost sester o dříve vyslovených přáních a postoje k otázkám, které 
s touto problematikou úzce souvisí. Jde o téma vysoce aktuální, v české ošetřovatelské literatuře
ojediněle zpracovávané.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka práci konzultovala, připomínky vedoucí práce akceptovala a zapracovala do textu. V textu 
se studentka opírá o aktuální zdroje, své poznatky konfrontuje se zahraničními zdroji.

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

Autorka prokázala schopnost pracovat s texty zaměřenými na eticko právní problematiku. Předložila ucelený 
přehled historických i aktuálních poznatků k dané problematice v mezinárodní i české perspektivě. Cíle výzkumu 
i výzkumné otázky jsou dobře formulované. Získané údaje autorka pečlivě analyzovala. Výsledky okomentovala 
v diskusi, kde zároveň poznatky konfrontovala s podobnými studiemi prováděnými v zahraničí. Nechybí kritické 
posouzení vhodnosti formulace některých otázek i doporučení pro další výzkum. V závěru práce autorka velice 
pěkně spojuje roli sestry jako obhájce pacienta s nutností znát dobře problematiku zdravotnické legislativy. 
V daném případě se jedná o problematiku dříve vyslovených přání. Nedostatkem se jeví nesprávně uváděný údaj 
týkající se doby platnosti, jež může zkreslit výsledky týkající se informovanosti sester o této části zákonné 
úpravy. Podle citovaného zdroje autorka vycházela z původního znění zákona, které bylo přístupné na oficiálních 
stránkách MZD i po úpravě daného odstavce, která byla provedena v listopadu 2012.    

  



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Práce rozsahem i zpracováním zcela odpovídá požadavkům na absolventa bakalářského studia. 
Obsahuje požadované přílohy, zdroje jsou správně citované.Text je doplněn přehlednými grafy a 
tabulkami. Práce je psaná kultivovaným jazykem.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Pečlivě zpracovaná studie, aktuální eticko právní problematika s přesahem 
do každodenní ošetřovatelské praxe.

Otázky k 
obhajobě:

Jaké komunikační dovednosti mohou pomoci při edukaci pacientů o 
problematice dříve vyslovených přání? Jak může diskuse o dříve 
vyslovených přáních změnit přístup zdravotníků i pacientů k otázkám péče 
na konci života?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
11. 6. 2013

Podpis:

* 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

a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




