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Technické parametry práce:
Počet stránek textu (bez příloh): s. 7 - 104
Počet stránek příloh: cca 8 nečíslovaných stran
Počet titulů v seznamu literatury: 34+15

1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

1

2

3

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
1
Metody práce
Vhodnost použitých metod

1

Využití výzkumných empirických metod

1

Využití praktických zkušeností
Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
Naplnění cílů práce

3

Vyváženost teoretické a praktické části
Návaznost kapitol a subkapitol

2
1

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi
Vhodnost prezentace závěrů práce

3

2

4

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Jaká je vazba mezi paliativní péčí, pedagogikou a sociální pedagogikou?
Jaké výchovné a vzdělávací problémy lze uvést v souvislosti s paliativní péčí?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomantka vložila do elektronické databáze text práce, kterému chybí některé základní
náležitosti: titulní list se jménem autorky, názvu práce, čestné prohlášení etc. Domnívám
se, že je třeba i dodatečně ve spolupráci se studijním oddělením vložit do databáze
(SIS) kompletní elektronický text, který bude identický s odevzdanou papírovou verzí
práce.
Celý vložený text (k dnešnímu dni) začíná obsahem a číslovaným textem od s. 9 dále.
Práce je napsána jasným, čitelným a dobře přehledným slohem a podrobně mapuje oblast
paliativní péče; autorka však nechala stranou otázky výchovy a vzdělávání v této oblasti,
resp. je zmiňuje spíše okrajově. Obsah je tak převážně věnován paliativní péči
z ošetřovatelského hlediska. Pedagogiky se v celém textu týkají především pasáže na s.
43-44 a 59-61, které jsou poměrně obecné. Některé otázky šetření zahrnují pedagogickou
problematiku, ale i literatura z pedagogiky je poměrně sporadická! Je zřejmé, že text je
zasvěcenou studií o paliativní péče, je napsán kultivovaně a se znalostí problematiky, ale
autorka měla věnovat více pozornosti mezipředmětovým vazbám a vztahům.
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