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Rehabilitační ošetřování u pacientů po operaci krční páteře v praxi.
Autor: Vladimíra Medvecová

1.Volba tématu:
Autorka zvolila téma průzkumu teoretických znalostí a praktických zkušeností
všeobecných sester a fyzioterapeutů o rehabilitačním ošerřování pacientů po operaci
krční páteře. Rehabilitační ošetřování je nezbytnou součástí ošetřovatelských
postupů . Pro kompexnost péče o nemocného se stává při zvyšujících se
požadavcích na zdravotnické služby velmi aktuální. Hodnocená práce má 82 stran
vlastního text, dále 24 literárních odkazů. Součástí textu je 25 tabulek a 39 grafů.
Přílohou je v práci použitý dotazník, souhlasy sledovaných pracovišť s provedením
výzkumného šetření.
2. Teoretická část:
Teoretická část je rozvedena na 36ti stranách. Přes výstižnou definici rehabilitace,
ošetřovatelství a jejich cílů podstatnou část autorka věnuje jednotlivým prostředkům
rehabilitačního ošetřování. Úvod má přehledně shrnout, čím se autorka zabývala a
proč. Cíle práce autorka definuje zřetelně. V teorii jednotlivé body rehabilitačního
ošetřování jsou rozvedeny s praktickým náhledem, vysvětluje dostatečně
podrobně, korespondují s připraveným dotazníkem použitým v části empirické.
3. Empirická část
3.1. Cíle práce jsou definovány přehledně.
3.2. Metodika práce. Vyzdvihuji členění dotazníku na část informativní, část ověřující

znalosti a prováděnou metodiku rehabilitačního ošetřování s odkazem na
vytýčené cíle. Tím se stává práce přes množství doprovodných tabulek a grafů
stále přehlednou.

4. Výsledky autorka zpracovala velmi dobře, vše voleno přehlednou formou.
5. Diskuze je správně vedena k vlastním výsledkům práce a to nikoli jen formou

popisu, ale místy v vlastním postojem k šetřeným bodům.
4. Závěr práce:
Způsob shrnutí, závěry odpovídají výsledkům. Přínosem práce aktuálnost tématu,
praktický pohled na zvolené téma. Větu "Z mého výzkumu jsem vydedukovala..." i
v celém textu některé spíše lidové větné vazby bych volila čistější češtinou.
5. Literatura
Autorka pracovala s literaturou velmi dobře včetně odkazů na internetové texty. Tyto
citace mají rovněž pevná pravidla. To chybí u všeobecného odkazu 23. a 24. Cíleně
byly uvedeny v citacích předchozích, proto jen spinalcor.cz, spine.cz bych neuváděla.

Celkové stanovisko oponenta
Problematika prosazení rehabilitačního ošetřování do denní praxe a hodnocení
kvality je poměrně nová, v posledních letech zdůrazňovaná. Jasně ovlivňuje celkový
výsledek léčby včetně operací krční páteře, u pacientů s neurologickým deficitem
obzvlášť. Formální stránka práce je kvalitní, jazyková stránka až na drobné vyjímky
velmi dobrá.



Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji
k ústní obhajobě.
Navrhovaná klasifikace: výborně
Otázka k ústní obhajobě práce:
1. Domníváte se, že by zjištěnou nejednotnost rehabilitačního ošetřování mohly řešit

standardní postupy?
2. Jsou tyto standardy na Vámi sledovaných pracovištích zavedeny nebo se o jeich

zavedení uvažuje?
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