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Hodnocení jednotlivých aspektů 
 historicko - srovnávací práce 

 

Abstrakt 

Abstrakt je kvalitně zpracovaný, obsahuje všechny klíčové části, koresponduje s obsahem a 

má přiměřený rozsah. (5 bodů) 

Rešerše odborné literatury 

Autorka zvolila odpovídající odbornou literaturu, z které vybrala části potřebné pro plnění 

cíle práce. Seznámila se i s předcházejícími závěrečnými a diplomovými pracemi, ale jejich 

závěry nebo obsah neuvádí. Použitá odborná literatura je velice podrobně a pečlivě 

zpracována i když hlavní osou práce jsou omezené zdroje.  Literatura uvedená v přehledu je 

řádně citována podle požadované normy. (20 bodů) 

 

 

 



Použité metody a logika struktury práce   

Cíl práce je řádně uveden, popsány jsou metody, které diplomantka použila při zpracování 

dokumentů a literárních pramenů. Použité metody jsou dostatečně známy, nebylo třeba je 

podrobně popisovat. Práce má logickou strukturu, problematika léčby bolesti je pojednána 

v historické komplexnosti od pravěku až do současnosti. (16 bodů) 

 

 Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 

Zvolené téma je zpracováno velmi pečlivě s řadou zcela nových poznatků. Posuzovaná práce 

může sloužit jako vzor pro další historicko – srovnávací práce z oblasti vzniku a léčby bolesti. 

Některé části by měly být publikovány v odborném ošetřovatelském nebo algeziologickém 

tisku. (30 bodů) 

 

Etické aspekty práce 

Nebylo třeba řešit, studentka pracovala pouze s literárními zdroji, výzkum realizován nebyl, 

s žádnými osobními údaji se nesetkala. (10 bodů) 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce  

Přínos práce je jednoznačně významný. Problematika bolesti a jejího zvládnutí je nikdy 

nekončící problém medicíny. Proto předložená práce je a bude vždy aktuální a přínosná pro 

lékaře i sestry. Práce je zpracována na výborné úrovni, zabývá se významným medicínským 

problémem a každý zdravotnický pracovník by měl být seznámen s jejím obsahem. Jazyk 

práce je na vysoké odborné úrovni, text je na odpovídající grafické i gramatické úrovni. 

Překlepy jsme nezaznamenali, na několika místech jsou zbytečně použita velká písmena. 

Práce má 81 stran textu,  23 zajímavých příloh. Autorka prostudovala 107 literárních a 

internetových zdrojů, uvedeno je i 19 zahraničních pramenů. (15 bodů) 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: výborně (96 bodů) 

Práci doporučuji  k obhajobě 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: nemám 
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