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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala velmi aktuální téma dříve vyslovených přání. Práce přináší nové poznatky ze specifického 
prostředí NIP. Cenný je přepis rozhovoru s dvěma pacienty NIP v přílohách č. 1 a 2. Zajímavé jsou konfrontace 
sebehodnotících odpovědí lékařů s názory ostatních zdravotnických pracovníků na úroveň komunikace mezi 
pacienty a lékaři.  
  

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích 
i zahraničních literárních pramenů

3

Studentka práci konzultovala, vyžadovala vedení při strukturování teoretické části i formulaci výzkumných 
otázek. Teoretická část je převážně kompilace informací z dostupných tuzemských zdrojů, v textu jsou četné 
odkazy na relevantní literaturu i přímé citace. Seznam literatury obsahuje 32 titulů, z toho 3 zahraničních.  

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

Je velice záslužné, že se studentka zabývá závažnou problematikou informování pacientů a možnosti využití 
dříve vyslovených přání. Autorka k získání dat využila formu dotazníku, který byl rozdán zdravotnickým 
pracovníkům na několika pracovištích typu NIP v České republice. Položky dotazníku reflektují 4 výzkumné 
otázky. Bylo dosaženo poměrně velké návratnosti (69%), celkem autorka zpracovala 151 dotazníků. Tato metoda 
byla doplněna dvěma rozhovory s pacienty. Z práce je patrný velký zájem studentky o danou problematiku, 
obsahuje však nedostatky v podobě místy špatně přehledného textu (zejména v části, kde autorka popisuje 
charakteristiku respondentů a výsledky výzkumu), nepřesně uváděných informací z citované literatury (str. 15 -
Současná právní úprava…), prohřešků proti češtině (např. slovo neléčba), nesprávného používání názvů 
zdravotnických profesí (zdravotní sestra, záchranář), nelogických vztahů mezi tvrzeními (str. 51 vztah mezi 
povědomostí zdravotníků o DVP a výpovědi o tom, s kolika pacienty s DVP se setkali, str. 64 absence 
standardního postupu pro sepsání DVP na oddělení jako příčina či důkaz neinformovanosti veřejnosti o této 
problematice). Na straně 62, kde autorka analyzuje názory lékařů na úroveň informovanosti pacientů, není jasné, 
k jakým poznatkům ze zahraničí v předcházejícím textu čtenáře odkazuje. Je škoda, že v závěru diskuse autorka 
nerozvinula více myšlenku, jak konkrétně by mohly všeobecné sestry pomoci v informování veřejnosti, a 
zejména pacientů na odděleních NIP a jejich blízkých, o problematice dříve vyslovených přání. 



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení 
publikační normy
Práce obsahuje 70 stran textu a 10 stran příloh. Rozsahem přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
S ohledem na cenné informace v přepisu rozhovorů s pacienty, které jsou součástí příloh, bych tyto spíše zařadila 
do hlavního textu, či je v textu podrobněji analyzovala. Studentka dodržela publikační normu. Kvalitu práce 
snižují četné překlepy, stylistické nepřesnosti a chyby v interpunkci.
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Otázky k 
obhajobě:

Jaké jsou možnosti zkoumání názorů pacientů, kteří jsou ventilátor dependentní, na 
problematiku dříve vyslovených přání?

Hodnocení celkem: Z práce je patrné zaujetí autorky, doporučuji k obhajobě.

Datum:
21. 6. 2016

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka
BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


