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Aktuálnost problematiky, originalita práce
4
Autorka zpracovává aktuální téma péče o umírajícího pacienta v domácím prostředí. Přínosem práce je podrobný
popis procesu péče a komunikace s pacientem a jeho rodinou, i komunikace v rámci ošetřovatelského týmu.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
2
i zahraničních literárních pramenů

V teoretické autorka podává stručný přehled zkoumané problematiky, oceňuji uvedení nástrojů k indikaci
paliativní péče. V práci se snaží studentka definovat relevantní témata, kvalitu textu však snižuje použití starých
literárních pramenů. Patrné je to zejména u na str. 15 – 16, kde autorka popisuje specifika paliativní péče v ČR
podle zdroje z roku 2004, uvádí výčet legislativních norem podle literatury z roku 2014 (některé zákony
s nepřesným názvem), či se snaží vymezit termín marná léčba, kde neodráží současné názory českých i
zahraničních autorů v oblasti bioetiky.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Při zpracování kazuistiky popisuje autorka na základě svých pozorování průběh péče o pacienta v terminálním
stadiu nemoci v domácím prostředí. Na základě detailně zpracované ošetřovatelské anamnézy stanovila 8
aktuálních a 4 potencionální ošetřovatelské diagnózy. Na modelu ošetřovatelského procesu shrnuje obecnou
problematiku péče o pacienta. S ohledem na současně platné zadání ÚO postrádám širší teoretické rozpracování
jednotlivých ošetřovatelských problémů. Nejcennější část práce obsahuje podrobný popis návštěv sestry
mobilního hospice a poskytované péče v domácím prostředí pacienta. Z popisu je patrné zaujetí studentky pro
ošetřovatelskou i etickou stránku paliativní péče.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení
publikační normy
Práce obsahuje 96 stran textu a 9 stran příloh, je psaná kultivovaným jazykem, bez gramatických chyb. Rozsah i
grafická úprava odpovídají požadavkům kladeným na bakalářské práce. Na str. 17 postrádám odkaz na dílo
uváděného Hippokrata. V seznamu literatury uvádí autorka dostatečné množství českých i zahraničních titulů,
nicméně 3 tištěné a 4 internetové zdroje neodkazuje v textu. V seznamu chybí zdroj citovaný na str. 24 a 81.
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Otázky k
obhajobě:

V práci popisujete analgosedaci pacienta v terminálním stadiu. Jaká jsou pravidla pro
poskytování paliativní sedace v domácím prostředí? Jak na tuto situaci reagovala
rodina?

Hodnocení celkem: Práce splňuje zadané požadavky, doporučuji k obhajobě.
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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
5 a méně
Nevyhověl

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

