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Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu 1      

Členění kapitol, návaznost  1-     

Práce s odbornou literaturou  1      

Rozsah  1-     

Metodika 

Cíle práce  1      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací 1      

Vhodnost a správnost použitých metod  1-     

Popis, vysvětlení použitých metod 1      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost 1      
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Kvalita, odborná úroveň 1      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  1-     

Rozsah 1      
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Shrnutí zjištěných skutečností 1      
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Význam pro praxi, osobní přínos  1-     

Formální stránka práce 
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Slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma předložené bakalářské práce je zajímavé a pozornost mu věnovaná je na místě, neboť 

klientů, kteří jsou v režimu paliativní péče je neustále velké množství pro vysokou úmrtnost 

naší populace v důsledku nádorových onemocnění.  

Část teoretická je popsána na 20 stranách textu, praktická část na 25 stranách.  

Celý text je psán v 1. osobě jednotného čísla, práce obsahuje malé množství pravopisných  

a stylistických chyb. 

Praktická část se skládá z 8 rozhovorů, kde jsou členěny odpovědi na kladné a záporné. 

V příloze chybí výčet dotazů obecně – je zde uveden v příloze kompletní rozhovor s klientem 

č. 6.  

Jako pozitivní hodnotím grafické doplnění komentářů jednotlivých dotazů.  

Oceňuji snahu autorky zmapovat vnímání komunikace s NLZP z pohledu klientů. 

 

 
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Jaké by bylo doporučení z výstupu výzkumu pro praxi, kde by se dalo výsledků využít? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě. 
 

 

Výsledná klasifikace 
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl) 
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