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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Aktuálnost problematiky je zásadní, problematika řešení stavů po cévní mozkové příhodě (CMP) z hlediska 
profesionální ošetřovatelsko rehabilitační péče či po edukaci rodiny v podmínkách ČR se může významně podílet
na dalším vývoji onemocnění, což práce podrobně zohledňuje. Věnuje se rizikovým faktorům CMP, terapii i 
diagnostice. Velmi dobře je zpracovaná případová studie, autorka se s výraznou empatii věnovala nemocnému
včetně metody basální stimulace, vytvořila řadu originálních rehabilitačních pomůcek pro individuální potřebu

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

3

Autorka se dobře seznámila  jak teoreticky, tak prakticky s následky CMP, opírala se především o domácí 
odbornou literaturu

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

Lze říci, že souhrnné pojetí ošetřovatelsko rehabilitační   péče především její aplikace na konkrétního nemocného 
je dobře zvládnutá a je dobrým přehledem o možnostech pomoci nemocnému po CMP v 21. století v ČR.

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

4

Formálnímu  zpracování, jazykové a stylistické  úrovni, grafické úpravě ani dodržení publikační normy nelze nic 
vytknout
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jakou máte zkušenost s ošetřovatelskou péči v rezidenčním zařízení?

Kolik pozornosti je věnováno rehabilitačním pomůckám, jak jsou 
používány?

Hodnocení celkem: Doporučuji - práci k obhajobě:

splňuje veškerá kriteria

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

Datum:
5.5.2011

Podpis: T. Tošnerová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně

9 až 12 Velmi dobře

6 až 8 Dobře

5 a méně Nevyhověl




