POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Jitka Kultánová

Vedoucí práce:

Mgr. Milena Vaňková

Název práce:

Ošetřovatelská péče o pacientku s diagnózou Alzheimerova nemoc

Autor posudku:
(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

MUDr. Jaroslava Zachová, Psychiatrická léčebna v Jihlavě
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření
práce
0-4
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se v práci zabývá problematikou Alzheimerovy nemoci, jejíž výskyt v populaci
roste. Tato skutečnost se stává velkým problémem z hlediska zdravotního, sociálního i
ekonomického.V práci je výstižně popsána důležitost komplexní ošetřovatelské péče o
takto postižené lidi.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Dané téma autorka zpracovala samostatně. Použitá literatura je vhodná, vyčerpávající,
bez připomínek.
Jaký
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného
textu
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Autorka ukázala nejen znalost a orientaci v problematice, ale také velkou empatii pro
těžkosti, kterými postižení touto nemoci procházejí.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava
práce, dodržení publikační normy
s

Po formální a stylistické stránce je práce výborně zpracována. Rozsahem je práce
vyčerpávající.

4

Body celkem

16

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké jsou přednosti a nedostatky ústavní péče o pacienty s Alzheimerovou
nemocí?
Popište chování pacienta v jednotlivých stadiích nemoci.
Jaký máte názor na předústavní péči a její včasnost?

Hodnocení celkem:

Doporučuji k obhajobě.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

