POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Lada Benáková

Vedoucí práce:

PHDr. Marie Zvoníčková
Možnosti aktivizace pacientů na Oddělení dlouhodobé péče Ústřední
vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Název práce:
Autor
posudku:
(jméno, příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Bc. Ivana Chánová, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice, ivana.chanova@uvn.cz
Vedoucí práce/oponent
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Je důležité, aby se vědělo o nutnosti aktivizace pacientů, nejen na lůžkách dlouhodobé péče. Je dobře, že
napadlo zabývat se touto oblastí péče již takto mladou studentku.
Tuto problematiku považuji za velmi důležitou v ošetřovatelské péči, ale bohužel často opomíjenou.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka několikrát navštívila Oddělení dlouhodobé péče ÚVN Praha, seznámila se s pacienty, se kterými
vedla rozhovory, účastnila se aktivizačních činností. Vedla rozhovory i se mnou. Na základě toho zpracovala
část své bakalářské práce.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Zvládnuto dobře.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
V práci drobné jazykové chyby, které jsem připomínkovala. Jinak bez připomínek.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Vzhledem k tomu, že pracuji na tomto oddělení, kde studentka svůj průzkum
prováděla a pacienty i režim znám, mi pro cizího čtenáře v textu práce chybí
zmínka o tom, že se jedná o lůžka zdravotní, nikoli sociální. Dále nebylo
zmíněno, že někteří dotazovaní pacienti byli hospitalizovaní od zimních
měsíců a měli různé zdravotní problémy, často byli na naše lůžka přeloženi
zcela nesoběstační.

Otázky k
obhajobě:

V jakém oboru budete pracovat po ukončení studia?

Hodnocení celkem:

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:

Datum:

21. 6. 2019

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

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

5 a méně

Nevyhověl

Více jak jedna "nulová" položka

