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Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou bazálních stimulací.

Koncept bazálních stimulací je od počátku 21. století zaváděn do ošetřovatelské praxe

v České republice. Tento koncept přináší pro klienta i ošetřující personál novou dimenzi

kvality poskytované péče. Z výše uvedených důvodů považuji zvolené téma za aktuální

a velmi přínosné pro zdravotnickou praxi.

Bakalářská práce s názvem "Bazální stimulace" je koncipována do dvou velkých

celků. První celek je tvořen teoretickým úvodem. V teoretickém úvodu studentka popisuje

význam, historii, prvky bazální stimulace. Teoretický celek je zpracován logicky a přehledně.

V této části studentka prokázala dostatečné znalosti dané problematiky a teoretická část tvoří

vhodné východisko pro empirickou část.

Druhá část bakalářské práce je tvořena empirickým výzkumem. Studentka ve své

bakalářské práci použila metodu "otevřeného kódování" pro rozbor obrázků postav

kreslených lidmi zdravými a nemocnými, před a po jejich uvedení do polohy "hnízdo"

na dobu 30 minut. Zvolená metoda je součástí kvalitativního výzkumu. Definování

výzkumného problému, výběr vzorku a metody považuji za vhodně zvolené. Zvolenou

problematikou rozboru kresby u lidí před a po použití polohy "hnízdo" se doposud nikdo

v České republice nezabýval, lze se o ní dočíst pouze v zahraniční literatuře v dílech např.
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prof. A. Frčhlicha, prof. Ch. Bienstein a T. Bucholze. Výsledky šetření jsou zpracovány

přehledně a jsou vhodným způsobem diskutovány. Pouze bych studentce pro další případnou

práci doporučila označit obrázky kreseb "obrázek č •••• ".

V závěru práce studenka přehledně a uceleně shrnula výsledky svého šetření.

Výsledky práce doporučuji publikovat v odborných ošetřovatelských i lékařských časopisech.

Studentka pro svoji bakalářskou práci použila patnáct literárních zdrojů, na které

správným způsobem odkazuje v textu. V seznamu literatury na str. 91 jsou nesprávným

způsobem uvedeny zejména časopisecké bibliografické odkazy, které neodpovídají normě

ČSN ISO 690.

Cíl bakalářské práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem

k výše uvedeným kladům a nedostatkům klasifikuji známkou

- výborně-

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jakým způsobem uplatníte výsledky své bakalářské práce ve své ošetřovatelské praxi?

2. Proč si myslíte, že bazální stimulace v ošetřovatelství je prozatím v ČR používána v

omezené míře? r..

V Brně 26.5.2008 Mgr. ~rilJuřenlková


