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Jméno a příjmení studenta: Andrea Kadlčíková 
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Obor:  Všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 

Forma studia: prezenční  

Typ práce: kvantitativní studie 

Kritéria hodnocení práce: Bodové hodnocení 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu, celkový odborný 
přínos (v praxi, v oboru, v pedagogickém procesu, v dalším výzkumu) 
a originalita práce. 

Maximálně 5 
bodů 

 5 

Kvalita úvodu/teoretických východisek studie, odborný styl, 
používání odborné terminologie.  
Relevance přehledu poznatků k cílům práce. Postupnost a přiměřený 
logický sled myšlenek. 

Maximálně 15 
bodů 

13 

Formulace zkoumaného problému a cílů práce. Shoda názvu práce 
s anotací/ abstraktem/ s cíli práce a s obsahem práce. Dosažení cílů 
práce. 

Maximálně 15 
bodů 

13 

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci výsledků a na 
diskusi. Úroveň analytické a interpretační složky. 

Maximálně 15 
bodů 

10 

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným výsledkům připojené 
komentáře studenta, srovnání s výsledky jiných šetření, 
se statistickými daty aj.) 

Maximálně 10 
bodů 

10 

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr včetně doporučení pro 
praxi, splnění cílů práce 

Maximálně 10 
bodů 

10 

Přehlednost, úroveň členění, jazyková a stylistická úroveň práce, 
grafické zpracování (tabulek, grafů, ilustrací aj.).  
Kvalita a vhodnost Příloh          přiloženy 

Maximálně 10 
bodů 

 9 

Aktuálnost a relevantnost použité literatury, citace a odkazy na 
zdroje aj., etická korektnost práce 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Úroveň spolupráce s vedoucím práce, včasné plnění dílčích úkolů, 
samostatnost, kreativita aj. 

Maximálně 5 
bodů 

5 

                                                                                                                              Bodů celkem:   9 
90 

Rozsah práce (30–70 stran) 
 

  dodržen  

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
 
Studentka přistupovala ke zpracování kvalifikačního textu velmi zodpovědně. Zvolené téma 

kvalifikační práce je poměrně obtížné a to ze dvou důvodů. Urgentní či akutní stavy u nemocných 

v terminálním stádiu závažné choroby nejsou v běžně dostupné literatuře standardně definovány a 

uceleně zpracovány. Kromě toho nebyla v této problematice věnována žádná pozornost znalostem 

a zkušenostem nelékařských zdravotnických pracovníků. Z tohoto důvodu bylo poměrně obtížné 

formulovat dotazník, který by byl dostatečně srozumitelný, výstižný a z hlediska očekávaných 

výsledků věrohodný. Studentka se opírala o pravidelné konzultace s vedoucím práce, spolupráce 



z její strany byla aktivní a zodpovědná. Získané poznatky přinášejí zajímavé informace a odhalují 

určité rezervy a nedostatky ve vzdělávání a v každodenní praxi zdravotnických zařízení 

poskytujících paliativní péči. Urgentním stavům dosud není věnována pozornost, kterou by si jejich 

zvládání zasluhovalo.   

     Zjištěné výsledky mohou působit místy poněkud nepřehledně, což vzhledem k různorodosti a 

objemu zkoumaných dat je akceptovatelné. V části Diskuze není provedeno srovnání zjištěných 

výsledků s pracemi jiných autorů a to z důvodu, že jde o zcela prioritní pohled. Tato skutečnost by 

měla motivovat případné další autory ke studiu této problematiky a zejména inspirovat 

organizátory zdravotní péče k zamyšlení nad možnostmi zkvalitnění péče o urgentní stavy 

v paliativní péči. 

              Z tohoto pohledu lze kvalifikační bakalářskou práci hodnotit jako velmi přínosnou.    
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Otázky k obhajobě : Domníváte se, že je v našem zdravotnictví paliativní analgosedace u 
nemocných v terminálním stádiu závažných onemocnění využívána dostatečně často?  
Jsou všichni lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci dostatečně obeznámeni s možnostmi jejího 
využití u umírajících? 
 

Práci k obhajobě:   doporučuji 
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