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1. Volba tématu 
 
Autorka si vybrala za téma své bakalářské práce otázky související s kvalitou 
ošetřovatelské péče u nemocných po CMP. Jde o téma velmi aktuální, kterému je 
v posledních letech věnována pozornost ve všech vyspělých zemích.CMP, jak říká 
autorka, je onemocnění náročné na ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, znovunavrácení 
klienta do běžného života. Ošetřovatelský proces dává sestrám nové, velké možnosti  při 
ošetřování nemocných. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou, součástí práce 
jsou tabulky ,seznam literatury, grafy a přílohy. 
 
 
 
2. Teoretická část 

 
      V teoretické části autorka vysvětluje definici pojmu kvalita ,ošetřovatelský standard.  

Vysvětluje, co je cévní mozková příhoda. Podrobně se věnuje vyšetřovacím metodám a 
léčbě i ošetřovatelské péči o pacienty po CMP. Tato část je dle mého názoru rozpracovaná 
přehledně a s profesionalitou, autorka uvádí i ukázku ošetřovatelského plánu. 
 
 
3. Empirická část 

 
      Cílem šetření je zjistit spokojenost klientů po CMP s poskytovanou ošetřovatelskou péčí          

během pobytu v nemocničním zařízení. Zkoumaný okruh problémů jsou - poskytovaná 
péče o klienta od počátku hospitalizace, komunikace se zdravotnickým personálem, 
poskytování informací o zdravotním stavu, psychický stav , rodinné zázemí, prevenci I.S., 
nutriční podpora, význam fyzioterapie, spolupráce s pečovatelskou službou. 
Výzkum autorka prováděla metodou dotazníkového šetření.Počet osob 50 ve věkovém 
rozmezí 25 a více.Práce má srozumitelně formulované cíle, jasně popsanou metodiku, 
sběr dat i způsoby jejich vyhodnocení. 
 
 



4. Závěry práce 
 
 
Oceňuji bohatou diskusi, konkrétní závěry, které jsou konzistentní s předcházejícími 
kapitolami práce.Autorka dochází k poznání, že šetření, které prováděla, by mělo přispět 
ke zlepšení a zdokonalení probíhající oš. péče. Autorka poskytne získané výsledky hlavní 
sestře nemocnice, kde prováděla výzkum, přeje si, aby výsledky její práce posloužily ke 
zlepšení ošetřovatelské péče. 
 
 
5. Práce s literaturou 
 
 
Autorka správně vybrala literaturu, která obsahuje nejnovější poznatky k dané 
problematice. 
 
 
6. Kvalita p říloh 
 
 
Přílohy, které doplňují práci jsou kvalitní a vyvážené. Dotazník pro pacienty vytvořila 
autorka sama pro potřeby studie. 
 
 
7. Celkové stanovisko oponenta k práci 
 
 
Jedná se o mimořádně kvalitní práci na vysoce aktuální téma. Celkový dojem oponenta 
z bakalářské práce je velmi dobrý.Uspořádání práce je přehledné a pěkné. 
 
 
Téma k diskusi při obhajobě: 
 
1. Jaké způsoby monitorování kvality ošetřovatelské péče v podmínkách nemocnice 

považujete za  nejvhodnější? 
2. V čem vidíte slabiny v úrovni kvality ošetřovatelské péče? 
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