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I. Autorka zvolila téma nanejvýš kontroverzní, v současné době tolik diskutované.
Zřejmě vzhledem k tomu, že má sama dostatek zkušeností s toto problematikou, mohla
problém jasně definovat, předvést solidní přehled poznatků a vybrat správně a
zodpovědně relevantní názory k danému tématu ..

2. V teoretické části velice podrobně popsala vše, co je dostupné a známé
v současnosti o Alzheimerově chorobě. Zde pouze malou výtku, spíše než hovořit o
dementním klientovi je ohleduplnější a elegantnější výraz klient s demencí.

3 V Empirické části jasně definovala výzkumný problém, vzorek respondentů
srozumitelně popsala. Zvolila správnou metodiku a z otázek v dotazníku je vidět
zasvěcenost a zkušenost s prací s postiženými demencí. Prezentace výsledků je
dostatečná, srozumitelná, způsob komentáře rovněž dostatečně vyčerpávající.
Při uvádění omezujících prostředků v psychiatrických pracovištích však zřejmě
omylem uvádí označení klient. Zde se bude nejspíše jednat o pacienty a pak rozumím i
vyjádření se k omezujícím prostředkům. V zařízeních sociální péče všakje nutné si
uvědomit, že používání omezujících prostředků není povoleno. Zcela správně autorka
uvádí ke konci, že takový agitovaný klient by měl být hospitalizován. Toto jistě není
chybou daných zařízení, ale orgánů, určených k takovémuto rozhodnutí.

4. Způsob shmutíje sice krátký, ale dosti vypovídající aje pouze zestručněním diskuse
V závěru autorka jasně dává stanovisko řešení situace a práce je významná i tím, že
vidí východisko v řešení situací dosti náročných jak pro personál, tak i pro klienta
v opatřeních, jako zvýšení vzdělávání pracovníků v těchto zařízeních, dále provedení
standardů a vytvoření jiných opatření, která nahrazují plně prostředky omezující
klienta.



/

5. Literaturaje dostačující. Forma literatury však má v některých částech slabiny-
Nelze psát článek v časopise pro zdravotnické pracovníky, ale Diagnoza
v ošetřovatelství, ročník, strana, bez komentáře, zda jde o článek, který má svůj název.
Čili v tomto případě nekomentovat, zda jde o článek, nebo referát apod.
6. Přílohy jasně vystihují danou problematiku a jsou přehledné.

7. Autorka zvolila téma práce významné pro nemocné s demencí i pro pečující
personál. Jasně definovala danou problematiku a dává námět k zamyšlení orgánům,
pracujícím v legislativních složkách. Z práce vyplývá řešení situace a v tomto ohledu
se tedy jedná o výstup jistě významný

Práci hodnotím jako výbornou.

Otázky k obhajobě:
1) máte ve Vašem zařízení vypracovány standardy v případě neklidu nemocných

s demencí?
2) Jsou pečující o tyto klienty pravidelně proškolování a kým? Když ne, tak proč?

V Hradci Králové dne 14.5.2007 MUDr. Božena Jurašková, Ph.D


