
Posudek bakalářské práce: 

Miluše Vytlačilová 

Kvalita ošetřovatelské péče u klienta po CMP 

 

1. Volba tématu 

Studentka se ve své bakalářské práci zabývala kvalitou ošetřovatelské péče u klientů po CMP. 

Téma práce je vhodně zvolené, bylo inspirováno vznikem iktových jednotek v nemocničních 

zařízeních a zároveň vytváření multidisciplinárních týmů. 

 

2. Teoretická část 

Cílem teoretické části bakalářské práce je rozbor hlavních pojmů práce včetně teoretických 

poznatků. Zároveň je poukazováno na ošetřovatelské hledisko v ošetřovatelské péči o klienta 

po  cévní mozkové příhodě. K hlavním pojmům práce patří kvalita, standard, CMP, potřeba, 

ošetřovatelský proces. 

 

3. Empirická část 

Výzkumný problém je jasně definován – ZJISTIT SPOKOJENOST KLIENTŮ PO CMP 

S POSKYTOVANOU OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ BĚHEM POBYTU V NEMOCNIČNÍM ZAŘÍZENÍ 

Charakteristika vzorku: Studentka správně, stručně, ale výstižně charakterizuje vzorek 

respondentů. 

Charakteristika metod: Bylo použito dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu ošetřovatelské 

péče u klientů po CMP. Respondenti měli možnost volby z nabízených odpovědí. Celý 

dotazník je rozdělen do dvou částí: A (základní údaje o klientovi) a B (obsahuje 29 otázek). Ty 

jsou zaměřeny na spokojenost klienta (přijetí, porucha řeči, využití kompenzačních 

pomůcek). 

Způsob prezentování výsledků a diskutování výsledků: Výsledná data jsou zahrnuta do grafů 

(29) a tabulek s kvantitativním a kvalitativním hodnocením. Celý dotazník je přílohou č. 1. 

 

4. Závěry práce a hlavní přínos práce 



Výsledná data jsou shrnuta do několika částí. Např. spokojenost pacienta s přijetím do 

nemocničního zařízení. Další část se týká spokojenosti s poskytovanou péčí, stravou, 

rehabilitací a další. 

Získané informace budou předány hlavní sestře nemocnice, která je chce využít ke zlepšení 

ošetřovatelské péče. 

 

5. Literatura a práce s literaturou 

Práce s literaturou, citace i www zdroje jsou přesně zpracovány. Autorka – pedagog má 

v této oblasti jistě hluboké znalosti. 

 

6. Kvalita příloh 

Tyto jsou řazeny dle práce, promyšleně (dotazník, Barthelův test všedních činností, 

hodnocení sebepéče a soběstačnosti). Jsou přehledné, jasné, nezahlcující. 

 

7. Práce je obsáhlá, vypovídající. Její přínos vidím v získaných datech a využití Lužické 

nemocnice Rumburk ke zlepšení ošetřovatelské péče o klienty s tímto onemocněním. 

Tuto práci hodnotím VÝBORNĚ. 

 

Otázka: 

1. Proč si myslíte, že respondenti uvedli tak málo vyjádření ke zlepšení péče ? 
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