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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    

 
 
4. 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    

 
 
5. 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    
 
 

 



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

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru     
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 

X    

 
 
9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
  X   
 
 
10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

  X   
 
 
11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce X    
 
 
12. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*  
   Doporučení k obhajobě X  
 
Komentář a připomínky k textu:  
     Studentka si ke své práci vybrala velmi zajímavé téma vzhledem ke svému profesnímu zaměření. 
     Práce je velmi pěkně zpracovaná a přehledná. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu a vhodně na 
sebe navazují. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou traumatologie a blíže specifikuje 
péči o polytraumatizované pacienty. Teoretickou část hodnotím známkou výborně. 
     V empirické části autorka zvolila kvalitativní metodu výzkumu, pomocí polostrukturovaných 
rozhovorů. Pět rozhovorů s jednotlivými pacienty byly vedeny ve dvou fázích. Nejdříve na JIP, časně 
po extubaci a následně na standardním oddělení, před dimisí. V empirické části se často opakuje 
označení „střední zdravotnický pracovník“, tento termín byl již před 12 lety nahrazen pojmem 
nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP). 
     Empirickou část hodnotím známkou výborně. 
 
     Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a navrhuji hodnocení výborně. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
1. Nakolik mohou poznatky, které jste získala v průběhu kvalitativního výzkumu, obohatit/změnit Váš 
přístup k ošetřovatelské péči o pacienty na Vaší JIP? 
 
2. Pacienti se setkávali s určitými problémy v poskytování zdravotní péče a v jednání některých 
zdravotníků. Shrňte je a navrhněte určitá doporučení. 
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