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Posudek oponenta
1. Bakalářská práce studentky 4. ročníku Lucie Pohlové obsahuje 100 stran a je členěna do
2 základních kapitol a to do části teoretické a části empirické. Práce dále zahrnuje i grafické
výsledky výzkumu, jejímž cílem bylo zjišťování vztahu zdravotnických pracovníků k
zavádění ošetřovatelské dokumentace.
Z hlediska estetičnosti samotné práce by si autorka měla dát větší pozor na gramatiku a
interpunkci v textu ( chyby jsou sice ojediněle, ale působí rušivě a snižuje to celkový dojem
z práce samotné).
2. V části teoretické se autorka zaměřuje na historii vzniku ošetřovatelského procesu, na
nedostatečnost mapování tohoto procesu, plynule pak přechází do současnosti.
Ošetřovatelský proces vznikal pouze ve zdravotnických zařízeních a proto by měla autorka
používat jednotné terminologie, odpovídající legislativě a to pacient (střídavě používá
nemocný nebo klient). Podobný problém je pak při poukazování na to, že pro každý typ
zařízení bude používán jiný typ ošetřovatelské dokumentace (zařízení domovy důchodců,
pečovatelská služba ... nejsou zdravotnická zařízení, ale zařízení sociální péče). Pokud chce
studentka v textu používat odkazy na platnou legislativu, tak by měla odkazovat na legislativu
platnou.
Jinak teoretická část vystihuje tehdejší problematiku nedostatečného vedení ošetřovatelské
dokumentace a nutnost zavést novou, jednotnou ošetřovatelskou dokumentaci, která se
zaměřuje na individuální potřeby pacienta.
Část, kde se již autorka zaměřuje na zavádění ošetřovatelské dokumentace do sociálního
zařízení Domova důchodců a Ústavu pro dospělé v Bohumíně, je poněkud chaotická. V této
části je práce zpočátku přehledná, podávající informace o stavu zařízení.Pak se pro líná teorie
a praxe - průběh zavádění dokumentace přímo v zařízení, a zde místy jedno tvrzení popírá
druhé.
3. V následující empirické části je přesně definován hlavní účel ošetřovatelské dokumentace,
zdůrazněna je potřeba vytvoření krátkodobého ošetřovatelského plánu a že takto vytvořená
ošetřovatelská dokumentace je metodou k získávání informací o klientovi.
4. Zpracovaný a vyhodnocený dotazník dává pohled na stav ošetřujícího personálu v daném
zařízení a dá se podle něho i usuzovat, jakým způsobem bude změna probíhat. Dotazníkovou
metodou bylo zjištěno, že personál není dostatečně připraven tak radikální změnu přijmout a
že proces zavádění dokumentace bude zdlouhavý.
5. Bakalářská práce je zpracovaná na základě použité literatury a autorkaji adekvátně využila.
6. Přílohy odpovídají zaváděné ošetřovatelské dokumentaci.
7. Celkový dojem z práce působí povrchně, autorka měla více vyzvednout práci v sociálním
zařízení na úkor předcházející teorie.
Při obhajobě jednou z otázek by měla autorka podrobněji objasnit postoj ředitelky a
managementu Sociálního zařízení v Bohumíně.
Autorka se opět vrátila do zařízení, kde měla možnost podílet se na zavádění ošetřovatelské
dokumentace, nyní ať se pokusí podrobněji zhodnotit situaci.
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