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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Studentka odborně a velmi srozumitelným způsobem popsala problematiku cévní mozké příhody včetně 

rizikových faktorů, projevů, léčby a zejména důsledků onemocnění. Pozornost věnovala komplexní 

rehabilitaci osob po CMP. Stěžejní část práce je zaměřena na vliv prodělané mozkové mrtvice na život 

pacienta a jeho blízkých a možnosti formální podpory rodinných pečujících v kontextu sociální práce.                       

V praktické části diplomové práce se studentka zaměřila na dopad cévní mozkové příhody na život 

pacienta a jeho blízkých formou polostrukturovaných rozhovorů. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Použitá literatura je rozsáhlá, zdroje (včetně cizojazyčných) jsou aktuální ve vztahu ke zpracovanému 

tématu. Autorka dodržela bibliografickou normu.  

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

Formální úprava a jazykové zpracování textu jsou na velmi dobré úrovni. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Pacienti po CMP se závažnými zdravotními a psychosociálními následky tvoří v ČR velmi četnou skupinu 

osob se zdravotním postižením, které potřebují značnou míru podpory a péče. Ta je poskytována 

nejčastěji blízkými osobami, a situace se tudíž významně dotýká i širších rodin. Právě pro shrnutí možností 

formální podpory pacientů a jejich rodin v ČR včetně uvedených zkušeností z praxe považuji předloženou 

diplomovou práci za vysoce aktuální a s významným praktickým využitím v sociální práci. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry 

Cíl práce – popsat cévní mozkovou příhodu jakožto onemocnění se závažnými důsledky, shrnout možnosti 

formální podpory a pomoci pro osoby po CMP a jejich blízké a prostřednictvím výzkumného šetření 

zmapovat změny, které mohou nastat v životě lidí po iktu a ovlivnit život jejich blízkých pečujících – 

studentka splnila a formulovala závěry. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

1. Jak byste zvýšila osvětu o možnostech podpory pacientů po CMP a jejich rodin?  

Celkové hodnocení:                                             výborně 
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