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

3

Autorka se zabývá péčí o umírající pacientku v hospicové péči.

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

Autorka zpracovala literární  prameny samostatně.
Seznam literatury obsahuje 15 citovaných zdrojů. 
Jedná se však pouze o české zdroje, není použita žádná zahraniční literatura.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 2

Ošetřovatelskou část kazuistiky pacientky zpracovala autorka podle modelu Virginie Hendersonové.

V krátkodobém ošetřovatelském plánu stanovila 8 aktuálních ošetřovatelských diagnóz. 
V dlouhodobém plánu se zabývá péčí o pozůstalé.

Autorka o pacientku pečovala v průběhu března, bakalářskou práci však zpracovávala během července 
a srpna. Z tohoto důvodu jsou rezervy v informacích, např. - velmi stručně popsaný průběh 
hospitalizace (str. 22). Časová prodleva práci ubrala na kvalitě praktické části bakalářské práce. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 3

Bakalářská práce obsahuje 45 stran  a přílohy.

Jazyková úroveň bakalářské práce je v normě, bez gramatických chyb, občas se vyskytují v textu 
překlepy a nevyžádaný text (např. v Obsahu – u kapitoly 1.6 Komunikace s příbuznými)
Publikační normy jsou dodrženy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Co je  mobilní hospicová péče a v jaké fázi realizace se v ČR nachází?                                         

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
2.9. 2014

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


