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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    
   Cíle práce jako celku x    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  x    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování  problematiky x    

Solidní přehled dosavadních    
poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  
  daný  problém 

 x   

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol) 

x    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Vymezení výzkumného problému x    
   Definování cílů výzkumu x    
   Popis zkoumaného souboru x    
   Popis použitých metod x    
   Adekvátnost použitých metod x    
   Způsob prezentování výsledků x    

Diskuse: kvalita interpretování  
získaných výsledků   

 x   

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr použité literatury  x   
   Využití literatury v textu práce x    
   Správnost citací v textu x    
 
 
 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce x    
   Způsob shrnutí x    
   Validita závěrů  x    
   Přínos práce     
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh x    
 
 
7. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru x    
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 

x    

 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
 x  

 
  

 
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

  x   
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x    
 
 
11. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
Komentář a připomínky k textu:  
 Autorka si vybrala téma, které se stává v profesi všeobecné sestry stále tíživější v době sofistikované 
medicíny. Práce je psaná se zjevným zaujetím pro problematiku, velmi kladně hodnotím především precizně 
zpracovaný kvalitativní výzkum  provedený pomocí semistrukturovaného interview a hodnoceného pomocí 
obsahové analýzy dat, axiálního kódování a otevřeného kódování, pro lepší propojenost studentka využila i 
metodu analytického závorkování. Z výzkumu jasně vyplynulo, že pro všeobecné sestry se stává setkání se smrtí 
velice hlubokým osobní zážitkem, který mnohdy pomůže zcela změnit hodnoty dané osobnosti. Častým 
problémem zůstává situace, která nastává po smrti pacienta při předávce jeho pozůstalosti. Dle mého soudu by 
měly být sestry na tyto situace připravovány, jako obzvláště vhodnou vidím i neverbální komunikaci, stisk ruky, 
haptáky, ujištění, že jejich příbuzný neodcházel opuštěn a v bolestech. Pokládám za nutné o těchto tématech 
hovořit častěji při profesní přípravě všeobecných sester na jejich budoucí povolání. 
 Drobnou výtku bych měla k diskuzi, která by neměla zahrnovat jen shrnutí výzkumných výsledků, ale i 
porovnání s dosud vydanými pracemi či publikacemi. 
 
 Práci hodnotím jako velmi přínosnou známkou v ý b o r n ě a doporučuji k obhajobě. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 

1. Co Vás vedlo k výběru práv ě tohoto tématu, které považuji za velmi přínosné? 
2.   V závěru práce máte velmi zajímavou myšlenku o zavedení tzv. „thanatoterapeutů“, jak byste si 
Vy sama jejich činnost představovala? 
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