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Hodnocení: 

1. Volba tématu 

Zvolené téma bakalářské práce je vzhledem k současnému demografickému vývoji 

nejen u nás, ale i jinde ve světě velmi aktuální. Populace stárne a jakákoli témata 

zabývající se problematikou seniorů jsou velmi přínosná. 

 

2. Teoretická část 

Teoretická část je členěna do třech oblastí a to následovně: 1. potřeby nemocného 

v ošetřovatelském procesu, 2. definice stárnutí, stáří a senior a 3. hospitalizace. První 

oblast  má logickou strukturu i obsah, až na některé teze v kapitole 1.8 „Využití 

poznatků o potřebách seniorů v práci setry“, kde zcela nerozumím všem myšlenkám 

autorky a jejich souvislostem s tématem práce. Druhá oblast má opět logickou 

strukturu a je psána celkem srozumitelně a vztahuje se k danému tématu. V této části 

je definována problematika bakalářské práce. Třetí oblast je věnována objasnění 

pojmu hospitalizace a jejími  nejčastějšími komplikacemi jako jsou deprivace a 

hospitalismus a imobilizační syndrom. Jsou zde uvedeny především obecné informace 

týkající se všech věkových skupin obyvatel a seniory se zabývá pouze  kapitola 3.9 

„Současné formy péče o staré občany“, která dostatečně nepopisuje současnou situaci 

v České republice. Oblast je zakončena obecnými informacemi o holismu 

v ošetřovatelství a ošetřovatelském procesu. Tato část  je nejméně propojena 

s tématem práce.  

Přehled poznatků není dostatečný a jsou spíše obecného rázu. Je zde malá propojenost 

těchto poznatků směrem k cílové skupině, kterou jsou senioři. 

 



3. Empirická část 

Empirická část je přehledná a barevně sladěná. V úvodu empirické části jsou 

definovány cíle výzkumu s příslušnými hypotézami, které jsou v závěru práce shrnuty 

a zhodnoceny. Počet respondentů byl dostatečný. Respondenti byli rozděleni do dvou 

skupin a to na hospitalizované a nehospitalizované. Skupinu hospitalizovaných seniorů  

tvořili pacienti oddělení následné péče a skupinou nehospitalizovaných seniorů byli 

obyvatelé nestátního sociálního zařízení. Volbu skupiny nehospitalizovaných seniorů 

považuji za ne zcela adekvátní, protože sociální zařízení, kde senioři žijí nepředstavuje 

jejich  přirozené prostředí, kde dosud  léta žili a tito senioři jsou svým způsobem také 

institucionalizovaní. Volila bych spíše seniory žijící doma a využívající některou 

z forem domácí péče či pečovatelské služby. Výzkum byl veden kvantitativním 

přístupem, použitou metodou byl nestandardizovaný dotazník.  Způsob vyhodnocení a 

prezentování výsledků je velmi pěkné a přehledné. Výsledky dotazníkového šetření 

nemají příliš vysokou výpovědní hodnotu. Z mého hlediska bych spíše volila 

kvalitativní výzkum  a jako metodu bych použila rozhovor s otevřenými otázkami. 

 

4. Závěry práce 

Závěry práce odpovídají ne příliš vhodnému zvolení skupiny nehospitalizovaných 

seniorů, kde vyplynul zhoršený vztah s rodinou, přičemž autorka uvádí že:…“ 

Trendem do budoucna by mělo být, že senior zůstane co nejdéle v domácím prostředí, 

postará se o něj jeho rodina ve spolupráci s pečovatelskou službou, domácí agenturou 

nebo stacionářem..“…   Vzhledem ke stanoveným cílům jsou závěry práce přiměřené 

a snaží se reagovat na zjištěné podněty v provedeném výzkumu.  

 

5. Literatura a práce s literaturou 

Literatura je zvolena adekvátně k tématu a v dostatečném počtu. Práce s literaturou je 

bez připomínek. 

 

6. Kvalita příloh 

Přílohy doplňují tématiku, která byla zpracována. 

 

7. Celkové stanovisko oponenta 

Volba tématu práce je velmi aktuální. Celá práce je zpracována přehledně, jednotlivé 

kapitoly jsou od sebe systematicky odděleny, výzkum má přehlednou strukturu. Práce 



nemá dobrou výpovědní hodnotu vzhledem ke zvolenému tématu.  Problematické části 

práce jsem popsala výše.  

 

8. Otázky 

- V čem vidíte hlavní přínos ošetřovatelského personálu při uspokojování potřeb 

hospitalizovaných seniorů? 

- Jaká jsou specifika péče o seniory s ohledem na etické aspekty? 

 

9. Klasifikace 

DOBŘE – práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 
 


