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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 18ti letou pacientku, 
resp. mentálně postiženou uživatelku ústavu sociální péče v době příjmu do tohoto zařízení. Hodnota
této práce nespočívá v originalitě tématu, ale v poctivém přístupu autorky k problematice adaptace 
mentálně postižené uživatelsky ústavu sociální péče na nové prostředí. 

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

2

Autorka pracovala s velkým zaujetím a se snahou opravdu dobře zpracovat tuto případovou studii. Její 
přehled a odborné znalosti v oblasti ústavní péče o mentálně postižené jsou velmi dobré.  Čerpala ze 
současné české i zahraniční literatury a neomezila se pouze na učebnice, ale použila i časopisecké 
zdroje, které správně citovala i bibliograficky uvedla v seznamu literatury. Zpracování teoretických 
východisek v klinické části je orientováno na problematiku mentální retardace a vytváří dobrý základ 
pro odbornou ošetřovatelskou část. V části Informace o uživatelce s.20-221 uvádí zásadní informace, 
které pak lze dále rozpracovat v ošetřovatelské části.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

V ošetřovatelské části autorka jako model pro ošetřovatelskou péči zvolila model Marjory Gordonové.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o 18ti letou uživatelku, u které bylo nutné zabývat se nejen základními 
potřebami, ale také potřebami psychosociálními, považuji to za dobré rozhodnutí.  Z informací od 
matky a z vlastního vyšetření zpracovala podrobnou anamnézu. Dokázala získat důležité informace i 
z oblasti  psychosociální, z toho lze soudit, že během rozhovoru navázala s uživatelkou i její matkou
vztah důvěry, a to určitě vzhledem k diagnóze nebylo snadné.  Jednotlivé problémy identifikované při 
příjmu uživatelky jsou formulovány precizně, cíle péče jsou formulovány vzhledem k charakteru péče 
spíše obecně, plán intervencí a popis realizace ošetřovatelské péče ukazují na velkou odbornou erudici 
a zkušenost autorky práce.  Velmi oceňuji originální přístup autorky v kapitole 3.4.1 Individuální 
výchovný a ošetřovatelský plán, resp. plán na adaptaci v ústavu sociální péče, který se zaměřuje na 
oblast sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky a kognitivní oblasti.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy
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Velmi dobrá jazyková, stylistická a grafická úroveň. Publikační norma dodržena.Ošetřovatelská 
dokumentace v příloze.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1.  Existuje možnost pro zvýšení kompetencí sester v oboru, kde působíte? 

Hodnocení celkem: Doporučuji  práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:
27.5.2012

Podpis:

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




