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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Studentka zvolila svůj cíl práce i použitou metodiku zpracování problematiky vzhledem ke 

složitosti tématu vhodně. Zaměřila se zejména na hledání odpovědí na otázky související 

s důsledky CMP pro oblast komunikace, mobility a soběstačnosti v kontextu dlouhodobé 

rehabilitace a často i rekvalifikace nebo trvalé invalidity.  

V první teoreticky zaměřené části jsou popsány charakteristika cévní mozkové příhody, 

rizikové faktory, prevence vzniku iktu, příznaky a léčba. Obsahem druhé části jsou následky, 

které cévní mozková příhoda způsobuje, a rehabilitací, která napomáhají ke zlepšení jejich 

stavu. Třetí část pak zahrnuje, jaké změny v životě lidí po prodělání CMP a v životech jejich 

blízkých nastávají.  

Posléze studentka popisuje možnosti formální podpory, sociální služby, příspěvky a 

organizace, které se snaží lidem po cévní mozkové příhodě pomáhat. Teoretické poznatky  

jsou v páté kapitole doplněny polostrukturovanými rozhovory s lidmi po iktu a osobami, které 

o ně nejvíce pečují. Pracuje pečlivě a důsledně. 

Cílem diplomové práce je popsat cévní mozkovou příhodu jakožto onemocnění se  

závažnými důsledky a shrnout možnosti formální podpory a pomoci pro osoby po iktu  

a jejich blízké, a prostřednictvím výzkumného šetření zmapovat změny, které mohou nastat  

v životě lidí, kteří cévní mozkovou příhodu prodělali, a nakolik to ovlivní život jejich  

blízkých pečujících.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 

v celém textu předkládané diplomové práce. Seznam a formát použitých informačních zdrojů 

odpovídá požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou domácí i zahraniční 

provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální. V teoretické části práce se studentka 

věnuje závažnému onemocnění s tendencí stoupajícího demografického výskytu. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Studentka velmi správně vymezila základní terminologii v oblasti CMP a souvisejících 

onemocnění, podrobně popsala poskytované služby. Struktura textu v teoretické i praktické 

části práce je metodologicky správná, dotazování pokrývá parametry základního výzkumu, 

metodika, etické aspekty výzkumu i definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, 

zpracování získaných dat výborné, závěry a doporučení, jež vyplývají z analýzy praxe při 

zpracování problematiky, odpovídají stanoveným cílům. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce  

1. Popište stručně transoborový systém péče o osoby s CMP a jeho úskalí. 
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