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Vedoucí práce  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala vysoce aktuální téma kraniocerebrálního poškození, které vzniklo na podkladě sportovního 
úrazu. V práci se zaměřila nejen na biologické aspekty péče pacienta s tímto postižením, ale s velkým zaujetím 
popsala i psychosociální problematiku pacienta v dlouhodobém rehabilitačním režimu. Oceňuji zmínku o historii 
i současném zaměření Rehabilitačního ústavu v Kladrubech.  

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Studentka pracovala samostatně, doporučení vedoucího práce zapracovala s ohledem na charakteristiku 
poškození pacienta a rehabilitačního režimu. Uvedené literární zdroje odrážejí problematiku ošetřování pacienta 
s neurologickým postižením. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

V ošetřovatelské části práce je patrně, že studentka velmi dobře zvládá problematiku ošetřování pacientů 
s kraniocerebrálním postižením. Pečlivě popsala stav pacienta a vystihla problémy, na kterých postavila plán 
péče. Prokázala nejen znalosti z oblasti rehabilitačního ošetřování, ale dobře vystihla a snaží se řešit i 
psychosociální problémy pacienta a jeho rodiny.  

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Z formálního hlediska práce splňuje požadavky kladené na absolventa bakalářského studia. Text je psán 
kultivovaným jazykem, doplněn bohatou obrazovou dokumentací. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Na práci si cením zejména upřímného zájmu o další osud pacienta, který je 
patrný ze způsobu zpracování ošetřovatelské části a rovněž z diskusí, které 
jsem se studentkou vedla v průběhu konzultací. Studentka v práci ukázala, 
jak je v rehabilitaci pacientů důležitá týmová práce a podpora pacienta ze 
strany rodiny a nejbližší komunity.

Otázky k 
obhajobě:

1. jaký je význam respitní péče v systému poskytování dlouhodobé péče 
pacientům s kraniocerebrálním postižením; možnosti v bydlišti pacienta? 

2. jaká je role sestry v edukaci veřejnosti v prvenci úrazů hlavy?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
31.5.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka






