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Hodnocení bakalářské práce

1. Volba tématu:
Lucie Pohlová: " Úskalí při zavádění ošetřovatelské dokumentace do sociálního
zařízení" .
Téma je zajímavé a v dnešní době pro sociální služby i významné s ohledem na
Standardy sociálních služeb.

2. Teoretická část:
Autorka práce se již v úvodu dopouští chyb, pro koho je dokumentace potřebná a
k čemu má vést. V zařízeních sociální péče, nově zařízení poskytující sociální služby
podle zákona Č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, je zmiňován pouze tým sester a
ošetřovatelek, ale kde jsou ostatní sociální pracovníci? Co třeba pečovatelky
poskytující přímou obslužnou péči a služby? Co otázka multitýmové spolupráce a
delegace úkolů sestrou? Dále je zde zmínka o akreditaci zdrav. zařízení, opět toto téma
nemá nic společného se sociálními službami.
Autorka si značně zjednodušila teoretickou část pouze podle mého mínění na dobové
vytažení informací. Na str. 12 se opět dopouští chyby v definici, co je zdravotnické
zařízení. Domov důchodců ale nebyl, není a nikdy nebude zdravotnické zařízení.
Vždy bude ale kontrolován a metodicky veden MPSV. Postrádám vhodnou
implementaci ošetř. a zdrav. dokumentace do prostředí sociálních služeb s ohledem na
právní legislativu a specifika sociálních služeb. Dokumentace nemá hovořit jen o
zdravotních aspektech klienta, ale má zohledňovat bio-psycho-sociální potřeby
každého jedince.
V popisu zařízení na str. 31 uvádí klienty s mentální retardací, toto označení není
vhodné a žádoucí. Totéž, pojem alkoholici, co to je? Co označení závislost na
návykových látkách?
Chybí mi poznámky a osobní názory pod čarou. Viz str. 37, aj. Postrádám přehlednější
a praktičtější popis zařízení s ohledem na výzkum, tedy stav a druh dokumentace, aj.

3. Empirická část:
Je srozumitelně stanoven výzkumný problém a to zpracování ošetř. dokumentace.
Jako vzorek je stanovena skupina ošetř. týmu, tedy sestry a ošetřovatelky z DD a ÚSP,
chybí mi i ostatní pracovníci. Informace se získaly formou dotazníku, je to
transparentní a praktické. Čas je také stanoven.
Text graf č.xx není centrován na střed, a chybí zde popis grafu. Vlastní grafy jsou
většinou dobře čitelné a přehledné. Důležitá informace je vytažena tučně pro přehled.
Někdy se objevuje i více grafů ,kde je jasný původ prvního, ale druhý se vytrácí, chybí
zde odkaz, aj., př. Str. 49, 53, aj.
Diskuze - autorka popisu nesnáze s přijímáním dokumentace, potížemi v komunikaci
s vedením a pracovníky, aj. Tyto informace odpovídají realitě.

4. Závěr práce:
Závěr odpovídá práci a jejímu shrnutí. Bez námitek.

5. Literatura a práce s literaturou:
U citace literatury chybí velká písmena autorů. Převažuje literatura ve stáří cca 5ti let.

6. Kvalita příloh:
Příloha Č. 1, dotazník je přehledný a čitelný.
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Příloha č.2, formuláře, jsou málo čitelné, některé mají uříznutý text špatným
kopírováním. Označen přílohou č.2 je jen první tiskopis, ostatní bez označení,

7. Celkové stanovisko oponenta k práci:
Práce je tématicky velmi zajímavá, ale její zpracování již neodpovídá mé představě a
praxi sociálního zařízení. Chybí seznam grafů. Práce ovšem také celkově vykazuje
velké množství chyb s používáním interpunkcí, mezerami před závorkami, čárkami,
aj. Předpokládám, že úpravě práci bylo věnováno málo času, případně vznikala
v časové tísni.
Pracují s dokumentací pečovatelky, pracovníci sociální péče? Byly součástí týmu
při tvorbě dokumentace? Byly seznámeny se záměry tvorby dokumentace, byly
proškoleny?

8. Klasifikace bakalářské práce:
Dobře.
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