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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Bc. Nikola Beránková si pro zpracování diplomové práce zvolila velmi zajímavé, potřebné   

a málo publikované téma v klinickém ošetřovatelství a paliativní péči. Předložená diplomová práce je 

kvalitním exkurzem do problematiky paliativní péče v hematoonkologii. 

 

Teoretická část je dostatečným, přehledným, srozumitelným a především aktuálním teoretickým 

východiskem pro část empirickou. V empirické části je detailně popsána metodologie výzkumu  

a analýza získaných dat.  Velice oceňuji způsob analýzy dat, práci se softwarem Atlas.ti (studentka si 

nastudovala samostatně) a prezentaci zjištěných závěrů. Stejně kvalitní je i diskuze. 

 

Kromě kvalitně napsané práce bych ráda vyzdvihla samostatnost studentky, její zájem o téma, aktivní  

a zodpovědný přístup.   

 

Práce je psaná velmi pečlivě a kultivovaně, pouze s minimem stylistických a gramatických chyb, které 

nemají vliv na její kvalitu. Celá práce je odrazem autorčiny akademické vyspělosti a analytického 

myšlení.  
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