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Posudek  
 
Abstrakt: 
Abstrakt identifikuje práci pouze prostřednictvím cílů teoretické a praktické části, chybí zde 
východiska, hlavní získané výsledky celkový závěr a doporučení.   
Výborná úroveň (5 bodů) 
 
Odůvodnění a rešerše odborné literatury: 
Odůvodnění práce je logické a přesvědčivé. Volba literatury je zcela úplná a vynikající, 
zahrnuje řadu zahraničních zdrojů, včetně nepříliš známých. Zvolená literatura je vhodná a 
aktuální, i když v některých případech vyžaduje zhodnocení vzhledem k platné právní úpravě. 
To se řešitelce podařilo. Citace jsou řádné. Argumentace je velmi logická, řešitelka prokázala 
schopnost logického myšlení. V praktické části práce řešitelka kriticky pracuje se zahraničním 
výzkumem. 
Výborná úroveň (20 bodů) 
 
Použité metody a logika struktury práce 
Cíle práce a výzkumné otázky jsou stanoveny výborně. Zvolený vzorek respondentů je zvolen 
vhodně, výzkumné metod jsou zvoleny i popsány výborně. Práce je velmi logicky 
strukturována.  
Výborná úroveň (30 bodů) 
 
Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 
Závěry práce jsou prezentovány velmi přehledně a srozumitelně a jsou relevantní, korektní, a 
v neposlední řadě pro české prostředí velmi originální. V teoretické části řešitelka zpracovala 
nadstandardním způsobem dostupné zdroje, včetně zahraničních, velkou pozornost 
věnovala i v praktické části výsledkům zahraničních výzkumů a srovnání české praxe se 



zahraniční. Řešitelka se brala v úvahu i možná alternativní vysvětlení zjištěných poznatků. 
V závěru řešitelka navrhuje doporučení pro další výzkum a opatření.  
Výborná úroveň (30) 
 
Etické aspekty práce 
Řešitelka dodržela etické aspekty výzkumné práce, etickou stránkou věci se zabývala i 
z hlediska tématu práce. 
Výborná úroveň (10 bodů) 
 
Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce 
Téma práce je vysoce aktuální a v našem prostředí zcela originální. Velmi přínosná je i 
teoretická část práce, kde řešitelka velmi komplexně a s multioborových přístupem shrnuje 
poznatky zdravotnické praxe, managementu kvality a pochybení, práva i etiky. Práci proto 
považuji za velmi přínosnou, a to nejen pro sestry v intenzivní péči, ale též pro lékaře, 
právníky a další odborníky. Práce obsahuje všechny požadované části a má přiměřený 
rozsah. Práce je bez podstatných chyb, pouze řešitelka v některých případech opomněla 
zavést zkratku. Z hlediska formálního je bezchybná, psaná čtivým jazykem bez pravopisných 
chyb. 
Výborná úroveň (15 bodů) 
 
 
Celkový počet bodů: 100 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
Práci doporučuji klasifikovat stupněm výborně. 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 

1) Jaká opatření legislativní i nelegislativní povahy byste doporučila ministrovi 
přijmout v oblasti telefonických ordinací? 

2) Jaká opatření byste doporučovala řediteli nemocnice? 
 
 
 
 
V Praze dne 28. 5. 2014    Mgr. et Mgr. Eva Prošková 
 
  

 


