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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
1. Téma a cíl práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku

výstižné

odpovídající

částečně
odpovídající

cíl a záměr
nevýstižný

X
X

2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu

vysoká
X

střední

nízká

nevyhovující

3. Zpracování teoretické části
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5. Literatura a práce s literaturou
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Využití literatury v textu práce
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7. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh
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X
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8. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
Využití konzultací
Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce
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9. Stylistická úroveň textu
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X
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11. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
12. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

výborně
X

doporučuji k obhajobě
X

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu:
V 1. kapitole „Teoretické části“ bakalářské práce studentka popisuje stáří jako životní etapu a zaměřuje se na
tělesné a psychosociální změny ve stáří. Ve 2. kapitole popisuje verbální a neverbální aspekty komunikace
a bariéry komunikace se seniory. 3. kapitola je zaměřena na pacienta s cévní mozkovou příhodou. Všechny tyto
kapitoly tvoří teoretický základ pro „Empirickou část“ bakalářské práce, jejímž cílem bylo zjistit bariéry
komunikace se seniory po cévní mozkové příhodě. Identifikační údaje respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 1,
s. 52. Studentka pracovala kvalitativní výzkumnou metodou, technika rozhovoru. Rozhovor obsahoval celkem
35 otázek, které byly rozděleny do tří specifických okruhů: otázky identifikační, dále otázky zaměřené na přijetí
k hospitalizaci a monitorující formální úkony, které se provádějí při příjmu pacienta k hospitalizaci a pacientovo
povědomí o těchto výkonech. Třetí a nejrozsáhlejší část rozhovoru měla 23 otázek zaměřených na zjištění bariér
komunikace se seniory po mozkové příhodě: například pohled hospitalizovaného seniora na hospitalizaci,
informovanost pacienta, neverbální komunikace ze strany ošetřovatelského personálu, komunikační bariéry,
úroveň verbální komunikace. (s. 48) K hlavnímu cíli byly definovány 4 dílčí cíle. (s. 50) a 4 výzkumné otázky
(s. 53) Nahrané rozhovory po transkripci byly vyhodnoceny otevřeným a axiálním kódováním. Na s. 72 – 73
jsou na základě interpretace výsledků výzkumu uvedena doporučení pro komunikaci se seniory po mozkové
příhodě, tj. doporučení pro praxi, které jsou cenným výsledkem výzkumu a jeho aplikací do praxe. Mám pouze
připomínku, že do „Příloh“ nevložila alespoň jeden přepsaný rozhovor, a že na některých místech užívá termín
„zdravotní sestra“ místo všeobecná sestra.
Bakalářská práce je kompaktním celkem, kdy studentka čerpá ze svých teoretických vědomostí a ze zkušeností
z odborné praxe.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jak využijete výsledky výzkumu v praxi všeobecné sestry?
2) Projevili o výsledky Vašeho výzkumu zájem v Oblastní nemocnici v Jičíně, kde jste prováděla výzkum?
3) Máte představu, jak uvést do praxe výsledky Vašeho výzkumu tj. doporučení pro komunikaci?
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