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Cíle práce   1-     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací     3  
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Slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma předložené bakalářské práce je užitečné pro svou aktuálnost a potřebu rozvoje  

a dostupnosti domácí hospicové péče v ČR. 

Část teoretická je popsána na 18 stranách textu, praktická část na 40 stranách. V práci chybí 

výzkumné otázky, teoretická i praktická část je vymezena pouze pomocí stanovených cílů. 

Autorka v teoretické části shrnuje informace o principech domácí hospicové péče, 

personálním zabezpečení této služby a o politické podpoře vývoje v této oblasti.  

Praktická část se věnuje zmapování adekvátních služeb v Královéhradeckém kraji a dále 

popisu 2 kazuistik, které podrobně přibližují realizaci domácí hospicové péče u 2 klientek. 

V textu se objevuje pouze malé množství stylistických chyb. Chybí odkaz na zdroj použitých 

ošetřovatelských diagnóz.  

Souhrn poznatků, které jsou zpracovány přehledně, postrádá obecně využitelné vodítko např. 

formu brožurky pro informativní účely potencionálních klientů. Takto z práce nevyplývá, 

jakým způsobem nabyté informace lze využít. 

Diskuse je popisná, opírá se o deklarované literární zdroje i o 4 vysokoškolské kvalifikační 

práce.  

Předložená bakalářská práce je dobrým začátkem pro další výzkum v diskutované oblasti, 

neboť na území ČR není tato služba doposud dostatečně dostupná. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Jakým způsobem lze využít informace, které jsou zjištěné výzkumem v praxi? 

 

 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě. 
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