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Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat rozdíly v naplňování potřeb
pacientů
v LDN a v lůžkovém hospici. Tato část práce je zpracována na základě studia literatury
zabývající se touto problematikou, vlastních zkušeností a studia dokumentů v těchto
zařízeních. Výzkumná část práce si klade za cíl, zjistit nedostatky v naplňování potřeb
pacientů, personálu a příbuzných pacientů v LDN a lůžkovém hospici. Tento cíl je plněn
splněn pomocí kvantitativní metody výzkumu a to dotazníkového šetření u personálu
dvou
LDN a dvou hospiců. Dotazníkové šetření je zaměřeno na otázky týkající se možnosti
zlepšení kvality péče o klienty, o jejich příbuzné a zlepšení péče o ošetřující personál.
Výzkumná část této práce bude doplněna také o kvalitativní metodu výzkumu.
Jedná se o rozhovory s mužem a ženou. K těmto rozhovorům je následně zpracován
analytický
komentář, který ukazuje názory dvou nezávislých lidí na tuto problematiku. Na základě
výsledků výzkumu jsou pro každé zařízení vypracována doporučení konkrétních
opatření
zlepšující péči o pacienty, jejich příbuzné a personál.
Závěry práce bych chtěla autorka nabídnout veřejnosti, hlavně pracovníkům
v pomáhajících profesích, managementu zařízení či lidem, kteří se o tuto problematiku
zajímají.
Hodnocení formální úrovně práce:
Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem, je čtivá. Z textu je patrné zaujetí
diplomantky o zvolené téma. Rozsahem odpovídá požadované normě. Grafická úprava je na
úrovni.
Pokud jde o práci s literaturou, někde lze vytknout příliš obecnou práci s citacemi..
Hodnocení průběhu konzultací:
Diplomantka práci nekonzultovala
Celkové hodnocení:
Diplomová práce s připomínkami splňuje po obsahové i formální stránce požadované
nároky, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji známku B.
Námět pro rozpravu:
Jak chce autorka práci dále využít, jak nastínila v rámci svého aplikačního cíle?
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