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1. Volba tématu 

Velice kladně hodnotím výběr tématu. SAK je velice závažné onemocnění, proto se rozhodla 

autorka z důvodu nevědomostí laické i odborné zdravotnické veřejnosti této problematice 

věnovat ve své bakalářské práci. Jistě k volbě tématu přispělo i to, že již delší dobu pracuje 

na neurochirurgickém oddělení – a s nevědomostí či neznalostí se setkává velice často. 

 

2. Teoretická část 

- v úvodu kolegyně definuje kvalitu života, popisuje metody zjišťování apod. 

- velice odborně, i ze své praxe popisuje poruchy kognitivních funkcí a jiných 

odborných činností, příčiny vzniku atd. 

- neopomenula charakterizovat subarachnoidální krvácení, příčiny, projevy … 

 

3. Empirická část 

Cílem empirické části práce je zhodnotit kvalitu života u pacientů rok až rok a půl po SAK. 

Srovnává pohled pacientů, jejich příbuzných, přátel a svůj. Zjišťuje jaký je dopad onemocnění 

na psychickou a sociální oblast života. 

 

Charakteristika vzorku: 

Zkoumaný vzorek tvořilo 20 respondentů (10 pacientů – 10 příbuzných či přátel). Při 

sestavování interview byla použita metoda triangulace. Výzkum proběhl v únoru 2010. 

Klienti byli telefonicky kontaktováni, požádáni o souhlas k provedení rozhovoru a jeho 

nahrávání. Záznam rozhovoru probíhal pomocí diktafonu a následné transkripce. Výzkum 

proběhl na kvalitativní bázi. Použita byla záznamová technika, poté analyzováno a tříděno 

otevřeným hodnocením. Rozhovor obsahoval 27 otázek.  

 

Způsob prezentování výsledků a diskutování výsledků: 



Výsledná data jsou zahrnuta do přehledných tabulek s příslušným komentářem. V přílohách 

je zapsán rozhovor všech 10 respondentů. Obrázky jsou uvedeny ve vysoké kvalitě přímo 

v textu. Nechybí seznam zkratek. 

 

4. Závěry práce a hlavní přínos práce 

Získané informace, výsledky šetření, vlastní pozorování a zkušenost z oboru inspirovaly 

kolegyni k vytvoření několika doporučení pro praxi a návrhy pro další výzkumná šetření. 

 

5. Literatura a práce s literaturou 

Je zde patrný velký zájem o tuto problematiku – prostudování velkého množství literatury, 

www. zdroje. Vše je zpracováno dle metodiky o psaní bakalářské práce. 

 

6. Kvalita příloh  

Kvalita příloh je na vysoké úrovni. Autorka uvádí použité hodnotící škály a testy základních i 

všedních činností. 

 

Tuto práci hodnotím VÝBORNĚ, zároveň bych autorce doporučovala svou práci publikovat 

v některém z časopisů pro sestry a určitě prezentovat tuto práci na sjezdech a konferencích. 

 

Otázka: 

1. Jaký je Váš názor využití bazální stimulace u této diagnózy ? 
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