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Posudek 
 
 
Cévní mozkové příhody se řadí mezi nejčastější onemocnění současnosti, postihují stále 
častěji mladší ročníky a bez předchozí přípravy mění životy všech zúčastněných. Studentka si 
vybrala téma aktuální a je záslužné a nutné o něm mluvit. 
 
Teoretická část obsahuje logicky uspořádané kapitoly, ve kterých jsou jasně a srozumitelně 
uvedeny základní informace k danému tématu. Tato část svědčí o schopnosti studentky 
dobře pracovat s odbornou literaturou. 
 
V úvodu empirické části si autorka z hlavního cíle stanovila dílčí cíle kvalitativního výzkumu, 
ustanovila kritéria pro výběr respondentů a objasnila organizaci výzkumu. Jako výzkumnou 
metodu zvolila polostrukturovaný interview, jehož nespornou výhodou je možnost zachycení 
nejen slov dotyčné osoby, ale také atmosféry, typických charakteristik osobností a smysl 
jejich výpovědí. Výzkum probíhal ve dvou etapách, otázky byly formulovány jasně a 
směřovaly ke stanoveným cílům.  



Do výzkumu byly zařazeny tři respondenti s různými zvyklostmi, svými obtížemi před 
onemocněním, dovednostmi, znalostmi, vírou a též jejich blízcí byli postiženi různým 
stupněm onemocnění.  
 
Formálně práce odpovídá stanoveným požadavkům kladeným na bakalářskou práci, kapitoly 
jsou na sebe logicky navázané, práce je upravená a přehledná. 
 
Z minimálního vzorku respondentů, dobře připravených otázek pro rozhovor, jejich analýzy a 
čtivého zpracování je patrné, že nelze zobecnit doporučení a postupy užívané v rámci 
edukace nemocných a jejich pečovatelů. Každý osobně zapojený pečovatel se musí odrazit 
od obecných, základních poznatků a doporučení a najít si svou vlastní cestu.  
Absolventská práce může být využita jako informační a motivační četba pro začínající 
pečovatele. Je dobře patrné, že analýzu získaných informací prováděla autorka s citem a 
širokým zaměřením.   
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji klasifikovat stupněm výborně. 
 
Zajímalo by mne, zda jste při svém výzkumu vyřešila odpověď na otázku: s nemocnými 
stiženými CMP je třeba zacházet jako s akutně nemocnými a se vším jim bezmezně 
pomáhat nebo je vhodnější postiženého považovat za relativně zdravého  a  co nejvíce ho 
úkolovat přiměřenými úkoly. 
 
 
V Praze 28. 5. 2012               Mgr. Eva Brezíková  
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