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Slovní připomínky k BP: 

 

Studentka si zvolila pro zpracování závěrečné bakalářské práce téma, které je aktuální. Cévní 

mozková příhoda je velmi závažné onemocnění a úloha rodiny je v péči o nemocného velmi 

důležitá. Pomáhá nemocného motivovat, dodává mu naději a sílu k překonávání problémů, 

které mu následky nemoci působí. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv má ošetřování člena rodiny po cévní 

mozkové příhodě na její život. Z hlavního cíle jsou odvozeny dílčí cíle.  

Studentka se rozhodla pro realizaci kvalitativního výzkumu. Stěžejní metodou pro získání 

informací bylo polostrukturované interview. Interview studentka realizovala osobní návštěvou 
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Ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí. 
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respondentů v jejich domácím prostředí ve dvou fázích. První interview bylo realizováno 1-2 

týdny po propuštění nemocného do domácího prostředí, druhé interview po uplynutí 2-3 

měsíců domácího ošetřování. 

Z práce je zřejmé, že cévní mozková příhoda silně zasahuje do života rodiny. Ošetřování 

člena rodiny přináší jejím členům nejen negativa, ale i pozitiva, 

Cením si zejména 2. kapitoly, ve které studentka pojednává o ošetřovatelské a léčebné péči o 

pacienta po cévní mozkové příhodě a kapitoly 3.2, ve které se zabývá péčí o nemocného po 

cévní mozkové příhodě v domácím prostředí. 

Diskuse je bohatá na názory a zkušenosti studentky, kterých si velmi vážím. 

Studentka svoji práci pravidelně konzultovala. Z jejího přístupu byl zřejmý velký zájem o 

zvolenou problematiku. Pro mě samotnou byla zdrojem mnohých informací. 

Práce svým obsahem i rozsahem splňuje základní kritéria pro zpracování bakalářské práce. 

 

 

Otázky k obhajobě BP:  

 

Čím Vás osobně obohatilo zpracování bakalářské práce? 

Co bylo pro Vás při zpracování bakalářské práce nejtěžší? 

 

Návrh klasifikace: výborně 

 

 

V Praze, dne: 7. 5..2012                                                                   Podpis vedoucího BP:  

 

 

 


