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):

Mgr. Milena Vaňková
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Předkládaná práce se zabývá velmi důležitým a v oblasti geriatrického ošetřovatelství stále více aktuálním
tématem ošetřovatelské péče o klienty s demencí.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práci tvoří text o 82 stranách včetně seznamu literatury a příloh. Text je přehledně strukturován na část
teoretickou a na část praktickou. Seznam použité literatury obsahuje pouze české zdroje, jejich výběr je však
relevantní ke zvolenému tématu, citace v textu odpovídají normám. Autorka práce si počínala po úvodní
konzultaci samostatně, na konzultace přicházela připravená.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Po obsahové stránce je práce vyvážená. Velmi kladně hodnotím v práci poměrně podrobně vypracovaný
dlouhodobý plán péče, který obsahuje informace o programování aktivit jakými jsou např. ergoterapie,
canisterapie, reminiscenční terapie. Také krátkodobý plán péče je autorkou zpracován se znalostí a vhledem do
dané problematiky.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Formální a stylistická stránka práce odpovídá požadavkům vědecké práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

0
Jak hodnotíte roli sestry v posouzení kognitivních funkcí a psychického
stavu u pacientů s diagnózou Alzheimerova nemoc?
Objasněte Vaši volbu modelu ošetřovatelské péče podle V. Hendersonové?
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