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1  Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Velmi vhodně zvolené aktuální téma, zejména v současné době, kdy počet těžkých úrazů hlavy bohužel 
narůstá a věková hranice postižených se snižuje.

Práce je zpracována velmi originálně  a precizně, pohled na širokou problematiku kraniotraumat je 
globální, nechybí ani hledisko lékařské, fyzioterapeutické, ergoterapeutické, lidské,  pohled psychologa, 
logopeda apod. . Ošetřovatelská i odborná část je zpracována na vysoké úrovni, zahrnuje celou širokou 
problematiku péče o klienty s poraněním mozku v RÚ Kladruby i nastínění  dalšího postupu po dimisi. 

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

Práce byla zpracována samostatně, po odborné stránce z hlediska lékařského, fyzioterapeutického i 
ošetřovatelského  bez připomínek. 
Velmi přínosná je patrná osobní zkušenost autorky s lidmi s postižením mozku, tato osobní zkušenost se 
promítá celou prací , nechybí ani zamyšlení nad  velmi svízelnou životní situací nejen postižených, ale i 
jejich rodin, což je velmi často problematika obtížně řešitelná a nedoceněná. Za velmi přínosné považuji 
i kontakty na další pracoviště a organizace, které mohou postiženým i jejich rodinám pomoci i po dimisi z 
RÚ a běhen dalšího života. 
Práce s literaturou bez připomínek, uvedená použitá literatura je vhodná.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Odborný problém byl zvládnut samostatně, velmi precizně, ze zpracování je více než zřejmé, že autorka 
má velmi bohaté osobní zkušenosti s péčí o klienty s tímto postižením, že s nimi důkladně pracuje jak po 
stránce odborné, tak po stránce lidské. Ošetřovatelskou péči dokonale zná. 
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Získané údaje jsou velmi dobře zpracovány, odborný text jak po stránce terminologické tak odborné na 
vysoké úrovni, opět bez připomínek. 

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

Po stránce formální, jazykové i stylistické je práce na velmi dobré úrovni, bez připomínek, grafická 
úprava velmi dobrá, norma dodržena.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Jedná se o velmi zdařilou, kvalitní  práci.
Po odborné stránce zcela bez připomínek, osobní zkušenost a vysoká 
erudovanost autorky v odborné problematice je velkým přínosem této práce 
Je patrné, že autorka s klienty po kraniotraumatech velmi často pracuje, z 
celé práce je jasné, že autorka má k problematice velmi blízko, dokonale a 
podrobně ji zná  a krom vysoké odbornosti nechybí ani lidský a individuální  
přístup ke klientovi, což je více než chvályhodné.   
Celkový přístup autorky k problematice je  velmi zodpovědný, samostatný. 

Otázky k 
obhajobě: Jak hodnotíme soběstačnost klienta ?

Postup a význam vertikalizace u pacienta s kraniocerebrálním poškozením.

Hodnocení celkem: Doporučuji -   nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře - nedostatečně

výborně

Datum:
7.6.2011

Podpis: MUDR. Hana Zejdová

* 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




