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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá možnostmi aktivizace pacientů hospitalizovaných na ODP
ÚVN-VFN Praha. Původním záměrem bylo zkoumat problematiku spirituálních potřeb, v procesu
přípravy se ukázala schůdnější varianta aktivizace pacientů, při níž lze spirituální potřeby identifikovat
a dále se této oblasti péče věnovat. Už toto samotné zjištění je výborným výsledkem této bakalářské
práce.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně a systematicky, pokyny vedoucí práce respektovala. Prostudovala
dostupnou českou i zahraniční literaturu, a vytvořila si tak solidní východiska pro empirické šetření.
V teoretické části autorka pojednává o problematice holistického pojetí člověka, stáří a trávení volného
času v době hospitalizace. Za zásadní považuji právě poslední kapitolu, kde se věnuje problematice
společenské interakce, spirituální péči i přehledu zásadních aktivit, které lze ve zdravotnickém zařízení
realizovat. Teoretická část je zpracována jasně, stručně a čtivě.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Empirické šetření probíhalo na Oddělení dlouhodobé péče ÚVN-VFN Praha s maximální podporou
vrchní sestry i dalších pracovníků oddělení. Cílem empirického šetření bylo zjistit, jak probíhá proces
aktivizace pacientů na ODP a zda obsahuje prvky spirituální péče. Autorka se účastnila aktivit, které
v té době na oddělení probíhaly, a pečlivě je pro potřeby bakalářské práce zdokumentovala. Provedla
strukturované rozhovory se 6 pacienty, přepisy s relevantními údaji tvoří podstatnou část empirické
části práce. Mohou být zdrojem inspirace pro pracovníky ODP i pro další šetření v této oblasti. Velmi
kladně hodnotím diskuzi – autorka se snaží o korektní interpretaci získaných poznatků. Ze šetření
vyplývá, že na ODP se věnuje psychosociálním a spirituálním aspektům péče velká pozornost.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Rozsah práce i publikační norma dodrženy.

Body
celkem

4

16
Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce velmi dobře sumarizuje aktivity ODP ÚVN-VFN, lze využít i pro
účely informování příbuzných.
1. Jak by bylo možné využít výsledky Vaší práce ve vzdělávání
všeobecných sester na 3. LF UK?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

21.6. 2019

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

