Hodnotenie bakalárskej práce
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klientů s lékařskou diagnózou Alzheimerova demence
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Vol'ba témy: Zvolená téma je vel'mi aktuálna. Autorka móže vďaka dlhoročnej pracovnej

skúsenosti s touto problematikou poskytnúť z pohl'adu sestry kompetentný názor v oblasti,
ktorá bola nedávno búrlivo mediálne diskutovaná aj zo strany laickej verejnosti.
má rozsah 80 strán, štrukturálne je rozdelená na úvod, teoretickú
a empirickú časť, záver, anotáciu, použitú literatúru, zoznamy a 32 strán príloh.
V teoretickej časti práce autorka definuje pojem Alzheimerova demencia, popisuje
výskum tejto nemoci od minulosti až po súčasné poznatky o jej vzniku, epidemiológii,
diagnostike a liečbe. Časť venovaná ošetrovatel'skej starostlivosti o klienta
s Alzheimerovou chorobou je spracovaná podl'a ošetrovatel'ského modelu M. Gordonovej,
autorka popísala všetky oblasti, na ktoré sa model zameriava, s ohl'adom na špecifiká
ošetrovatel'skej starostlivosti o klienta s touto chorobou. V ďalšej kapitole sa venuje
problematike obmedzujúcich prostriedkov a doporučeniam Európskej alzheimerovskej
spoločnosti. Teoretická časť práce je pomerne rozsiahla (jednoduché riadkovanie), logicky
štruktúrovaná, problematika je jasne definovaná. Žiadalo by sa uviesť zdroje informácií,
str.12, 14, 35, prípadne uvedené zdroje upresniť, str.9, odporúčam uvádzať literárne zdroje
podl'a platných noriem a dodržiavať jednotný postup pri citovaní.
Práca

Vempirickej časti práce autorka stručne popisuje použitú metódu, bolo by vhodné
viac popísať dotazník a štruktúru otázok. Ďalej je popísaná charakteristika vzorky.
Odporúčam autorke, aby v budúcnosti uvádzala ciele výskumu aj v tejto časti
práce, nakol'ko sú uvedené len v úvode, na začiatku práce, spolu s ciel'mi teoretickej časti
práce.
Autorka analyzovala informácie získané pomocou vlastného dotazníka, a to od
vzorky tvorenej 120 respondentmi. Výsledky sú prezentované prehl'adne a jasne, vo forme
farebných grafov a tabuliek, ktoré sú sprevádzané slovným komentárom.
V diskusii autorka porovnáva zistené výsledky výskumu s dostupnými
informáciami, predovšetkým legislatívnymi opatreniami a zdrojmi dostupnými na
webových stránkach. Uvádzanie ostatných literárnych zdrojov opať nie je uvedené
v štandardizovanej forme.
Autorka v práci dokázala skÍbiť svoje mnohoročné praktické skúsenosti s dobrým
teoretickým prehl'adom danej problematiky. Rušivo však pósobí grafické spracovanie
práce - spósob riadkovania, odsadenie odstavcov, spósob členenia textu.
autorka použila 37 informačných prameňov, vrátane internetových.
V budúcnosti odporúčam autorke používať a uvádzať zdroje informácií jednotne a podl'a
platných noriem.

Literatúra:

Prilohy: 32 strán príloh obsahuje dotazník, diagnostické pomócky, popis metód práce

s klientmi, kazuistiky prípadov, s ktorými sa autorka stretla, plány ošetrovatel'skej

starostlivosti a výpis zo Zákona č.108/2006 Zb. - Opatření omezující pohyb osob. Prílohy
sú aktuálne k danej problematike, kvalitne spracované, predovšetkým kladne hodnotím
vytvorený plán ošetrovatel'skej starostlivosti.

Otázky k diskusii:
Akým spósobom by ste navrhli zariadiť miestnosti k bezpečnému pobytu?
Akým spósoborn by ste navrhla zaistiť ochranu l'udských práv klientov v konkrétnych
zariadeniach? - napr. na Vašom pracovisku?

Bakalársku prácu odporúčam prijať k obhajobe a navrhujem klasifikovať - velmi dobře.
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