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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů 3

Autorka uvádí odpovídající české i cizojazyčné zdroje. Na str. 25 cituje životopisné údaje o Marjory Gordonové 
podle zdroje z roku 2004, ty již v současné době nemusí být zcela platné. Uvedená americká autorka je 
přinejmenším od roku 2010 označována jako emeritní profesorka Boston College. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

Krátkodobý ošetřovatelský plán je postaven na problémech, které nejsou uvedeny v ošetřovatelské anamnéze 
(zvracení, horečka). Popis realizace ošetřovatelské péče u těchto diagnóz je obecný, chybí konkrétní údaje.U 
diagnózy bolest a změny na sliznici dutiny ústní není zcela jasné, jak souvisí Priessnitzův obklad s danou 
problematikou, rovněž přikládání studentých či teplých obkladů není upřesněné a popsané. 

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

2

Studentka dodržela publikační normu, rozsah práce odpovídá požadavkům. Dětské nutriční skóre by mělo větší 
vypovídací hodnotu, kdyby bylo vyplněné, chybí zdroj u příloh 3, 4, 5. Seznam zkratek neobsahuje všechny 
zkratky použité v textu.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaké jsou možnosti paliativní domácí péče o těžce nemocné dítě v ČR?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

Datum:
24. 8. 2012

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

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




