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Obsahově je rozdělena na teoretickou a praktickou část, což odpovídá požadované struktuře 
bakalářských prací. V první části zaměřené do teoretické oblasti je obsah rozdělen do dvou 
částí. Nejprve je uvedena základní suma informací o problematice umírání a umírajícího 
pacienta. Tato pasáž představuje velmi solidní kompilaci z dostupné odborné literatury v 
rozsahu, který je přiměřený základnímu cíli práce. Ve druhé části teoretického oddílu, která 
představuje v teoretické rovině nosný prvek celé práce, jsou exponovány otázky a problémy 
týkající se přípravy studentů oboru Všeobecná sestra na péči o umírajícího. Tato 
problematika tvoří východisko pro výzkumnou část práce. Autorka práce se pokusila
poměrně úspěšně zachytit a zformulovat nejdůležitější momenty oné přípravy studentů, aby je 
posléze mohla ve výzkumné části prozkoumat co do jejich relevance a závažnosti. Ve druhé, 
praktické části své práce představila autorka svůj výzkum v oblasti názorové hladiny studentů 
na otázky spojené s přípravou na péči o umírajícího. 

4

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

Data získaná anonymním dotazníkem jsou zpracována a vyhodnocena pečlivě především s 
ohledem na ověření hypotéz, které autorka formulovala jako předmět svého výzkumu. 
Výsledky, které výzkum přinesl, představují zajímavou sondu do oblasti stanovisek a názorů 
studentské veřejnosti nejen ve vztahu k základnímu cíli, ale i v obecnějším rozměru. 
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Cílem jejího výzkumu bylo, „zda studenti oboru Všeobecná sestra po setkání s umírajícím a 
úmrtím pacienta v době své praxe potřebují psychickou podporu a zda je jim v dostatečné 
míře poskytována, nebo zda jsou na taková setkání dobře připraveni a pomoc nepotřebují.“ 
Metodou výzkumu se stal anonymní dotazník. Je to metoda pro daný účel docela dobře 
vyhovující, byť návratnost ve výši 51,2% není na takové úrovni, jaká by byla potřebná. 
Nicméně vzorek názorů a stanovisek 43 studentů 1., 2. a 3. ročníku studia má svou 
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vypovídací schopnost. Cíle výzkumu tak byly naplněny. V diskusi nad čtyřmi hypotézami, 
které autorka zkoumala, se objevují i formulace návrhů na případná zlepšení a změny 
stávajícího stavu. To považuji za podstatné a důležité, neboť výzkum podobného rázu by měl 
vždy mít za výstup nejen zhodnocení daného stavu, ale i výhledy na jeho pozitivní změny.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Předložená bakalářská práce o rozsahu 66 stran (+ přílohy) nemá po formální stránce 
nedostatky. Její obsah je přehledně členěn, stylisticky, pravopisně a celkově jazykově je na 
odpovídající úrovni. Zároveň obsahuje všechny náležitosti – použitou literaturu, souhrn, 
klíčová slova atd. Odkazy a citace jsou náležitě označeny.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: 1) Jaké metody výzkumu by byly vhodným doplněním celého zkoumání?

2) Je možné eliminovat ryze subjektivní moment hodnocení v odpovědích 
respondentů?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: 

výborně



Datum:
10. května 2016

Podpis:
Martin Hemelík

* 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


