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Hodnocení práce      

Cíl práce:    splněn  splněn s výhradami  nesplněn 

Autorka rozčlenila práci na část klinickou a ošetřovatelskou. V klinické části uvádí definici 

schizofrenie, podává stručný historický přehled, uvádí etiologii, klinický průběh diagnostiku a léčbu 

schizofrenií. V práci odkazuje na literární zdroje, chybí však uvedení konkrétních stránek citovaných 

textů. 

 

Ošetřovatelská část – při sestavování ošetřovatelské anamnézy autorka postupovala podle modelu 

Marjory Gordonové. Autorka byla poučena, že tento model není zcela vhodný v psychiatrické praxi, 

uvádí však, že na jejím pracovišti i v dalších zařízeních v ČR se běžně užívá. Na základě anamnézy 

formulovala autorka 4 ošetřovatelské diagnózy. Jako prioritní správně zařadila riziko poškození 

pacienta a okolí, další diagnózy jsou zaměřené na fyziologické potřeby pacienta. Ošetřovatelské cíle 

odpovídají formulovaným diagnózám, cíle u první diagnózy jsou z mého pohledu formulovány velmi 

obecně. U diagnózy chronická bolest považuji za sporné, zda se podaří během jednoho dne dosáhnout 

tak razantního zmírnění chronické bolesti na základě podání stejného léku, jaký pacient již rok užívá. 

Autorka navrhla i nefarmakologické prostředky a uvádí v hodnocení, že cíl se podařilo splnit. 

Navrhované intervence u jednotlivých problémů jsou konkrétní a zohledňují potřeby pacienta. Popis 

realizace odráží plánované intervence. Autorka dále stručně shrnuje dlouhodobý plánu péče, který byl 

zaměřený na užívání léků a posílení sociálních kontaktů pacienta a dále na dlouhodobé řešení 

problémů uvedených v krátkodobém ošetřovatelském plánu. Popis edukace je velmi stručný, studentka 

mohla více rozvést, jaké edukační metody a materiály užila, jak pacient reagoval. Práce obsahuje 

požadované přílohy.     

Stylistická úroveň  1 2 3 4 

Formální úroveň  1 2 3 4 

Samostatnost při práci  1 2 3 4 

 

Práce je k obhajobě   doporučena  nedoporučena 

  

Slovní hodnocení práce: Přestože jde o psychiatrického pacienta, studentka se zaměřila především na 

fyzické potřeby, což zřejmě vyplývá i z kompetencí všeobecné sestry na daném pracovišti, avšak 

ošetřovatelský plán působí chudším dojmem. Práce i tak splňuje požadavky kladené na absolventa 

bakalářského studia. Doporučuji ji k obhajobě. 

 



Otázky k obhajobě:  1. Na základě prostudované literatury jmenujte a popište ošetřovatelský model 

vhodný pro pacienty s psychiatrickým onemocněním.     

 

2. Doplňte zdroj textu na straně 33 – 34. 
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