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Autorka si zvolila společensky citlivé téma péče o gerontologické
pacienty dobře, protože z celé bakalářské práce je možné poznat její kladný vztah k dané
problematice. Bylo by vhodné tuto práci využívat v rámci vzdělávání nejen zdravotnických a
sociálních pracovníků, ale i celé společnosti.

V teoretické části si autorka vytyčila 5 cílů. Tyto cíle jsou vzhledem
k dané problematice vybrány dobře, odpovídají záměru práce. Autorka cituje nejenom
renomované autory, ale opírá se i poznatky z bakalářských prací studentek LF Hradec
Králové a prokazuje, že má solidní teoretické poznatky v této oblasti.

V empirické části si autorka stavila 4 cíle. Výzkum postavila na
dotazníku, do kterého se jí podařily zapracovat otázky dávající odpovědi na stanovené cíle.
Domnívám se, že úspěch při získávání informací od gerontologických pacientů byl podmíněn
osobním sběrem informací. Všechny získané informace má autorka zpracované
v přehledných tabulkách a grafech, ke kterým má připojené komentáře. Empirická část je
přehledná, jasná. V diskuzi k výzkumu autorka shrnuje a komentuje jednotlivé cíle své
práce. Diskuze je obsáhla ajsou v ní zmíněny všechny získané poznatky autorky, ke kterým
dospěla během doby, kdy pracovala na bakalářské práci. A jistě se zde odrážejí i osobní
pracovní zkušenosti autorky s gerontologickými pacienty.

V závěru své práce autorka podává komplexní náhled na danou
problematiku., kterou se zabývá ve své práci.Jen podotýkám, že od doby platnosti zákona č.96
/2004 a dalších vyhlášek se nepoužívá označení zdravotní sestra, ale všeobecná sestra.

Autorka uvádí ve své práci vhodné zdroje informací v adekvátním
počtu. K práci s literaturou nemám námitky.

Přílohy obsahují všechny citované materiály a grafické znázornění
informací je na vysoké úrovni.

K diskuzi navrhují otázku, jakými způsoby lze působit na odbornou a
laickou veřejnost, aby se nejen seznámili s touto problematikou, ale také ji akceptovali.



Celkově hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou, dobře zpracovanou.
Téma si autorka vybrala dobře, citlivě zpracovala získané poznatky do jasných závěrů.
Hlavní přínos vidím v pojmenovaných problémech v rozsáhlé oblasti péče a pomoci
gerontologickým pacientům a v nazírání na stáří obecně.
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