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Oponentský posudek na bakalářskou práci Vladimíry Medvecové s názvem

" Rehabilitační ošetřování u pacientů po operaci krční páteře v praxi."

Předložená práce ukazuje, že její autorka má zcela jasnou představu o zvoleném tématu,
které je velmi aktuální a vhodné.

Už v úvodu se zamýšlí nad problematikou rehabilitačního ošetřování a klade si za cíl
zjistit teoretické a praktické zkušenosti všeobecných sester a fyzioterapeutů.

V teoretické části v kapitole 1.3 popisuje pojem rehabilitačního ošetřování, kde bych
pouze doplnila, že je potřebné provádět jednotlivé úkony na indikaci lékaře. Celý léčebný
proces řídí lékař, který také odpovídá za indikaci rehabilitačního ošetřování, ale kvalita
tohoto procesu záleží na týmové spolupráci všech zdravotníků.
Velmi pěkně také popisuje kapitolu 1.3.5 Dechová gymnastika. Avšak chtěla bych upozornit,
že se již nepoužívá nafukování rukavice jak uvádí dle Klusoňové a Pitnerové, 2005 s. 34-35.
Celkový přehled poznatků v této části považuji za úplný.

Empirická část je zpracovaná přehledně a systematicky. Zvolila vhodnou metodu jak
k získávání potřebných vzorků tak i prezentování výsledků ..

V závěru autorka shrnula zvolené téma a zhodnotila získané výsledky. Dále navrhuje
opatření ke zlepšení kvality v rehabilitačním ošetřování, která bych doplnila ještě o další
body:
- seznámení se s legislativou dle Vyhlášky č.424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků
- zařazení problematiky rehabilitačního ošetřování také do výuky mediků (jako je tomu na
LFUKHK.)

Volbu použité literatury považuji za dostačující. Prokázala, že literární poznatky dokáže
správně vyhodnotit a vhodně použít. V přílohové části by měla uvést seznam použitých
zkratek.

Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi pěkně zpracovanou, splňující všechny
požadavky a klasifikuji ji stupněm výborně. D o por u č u j i ji proto k obhajobě.

Jako námět k diskusi při obhajobě doporučuji objasnit rozdíly v náplni práce dle Vyhlášky
č.424/2004 Sb., týkající se rehabilitačního ošetřování u odborností:
všeobecná sestra (odbornost 911), fyzioterapeut (odbornost 902), ergoterapeut (odbornost
917), zdravotnický asistent.
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