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Tuto bakalářskou práci považuji vzhledem ke zvolenému tématu za vysoce aktuální a velmi originální. Úhel
pohledu, kterým se autorka zabývá, tedy komunikace s pacientem během napojení na umělou plicní ventilaci a
při jeho odvykání, je navíc doplněn o autorčinu letitou zkušenost zdravotní sestry a zároveň vlastní zkušenost
v pozici pacienta. Propojení bio-psycho-sociálního pohledu autorky na tuto problematiku ještě zvyšuje kvalitu
této práce. Empirická část, která se skládá z kvantitativního předvýzkumu a kvalitativního výzkumu, dokládá
přímými výpověďmi dotazovaných aktuálnost a potřebnost tématu komunikace ve zdravotnictví obecně,
konkrétně pak v situaci omezené možnosti komunikace ze strany pacienta.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Cením si především poctivosti a pečlivosti autorky, která se projevila při zpracován tématu v teoretické i
praktické části této bakalářské práce. Vytkla bych jí pouze menší počet použité literatury v českém jazyce a
absenci literatury zahraniční.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka projevila při zvládnutí odborného tématu, zpracování získaných údajů a odborného textu velkou míru
samostatnosti, dobře a rychle reagovala na případné další podněty na doplnění.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Jazyk, kterým je tato práce napsaná, je jasný a srozumitelná i čtenáři, který není odborníkem v oblasti
zdravotnictví, a otevírá tak možnost širšího využití této práce. Grafické zpracování je přehledné.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Potřebu odborné diskuse na téma komunikace mezi zdravotníkem a
pacientem, zaměřenou na co nejmenší traumatizaci pacienta během
hospitalizace a urychlení jeho léčby, podloženou navíc výzkumnými
poznatky, považuji za velmi potřebnou. Originální pohled zevnitř, propojení
zdravotní sestry a pacienta v jedné osobě, poctivá snaha hledat další možné
cesty komunikace vzhledem k pacientovi a s ohledem na jeho aktuální stav,
s přihlédnutím k jeho psychickým i fyziologickým potřebám, s otevřeností
k jeho rodinným příslušníkům, by mohl ukázat směr, kterým b se taková
diskuse mohla ubírat. Autorka se nebála „sáhnout do vlastních řad“ a zabývat
se i takovými tématy, jako jsou bezmoc pacienta nebo mylná představa
zdravotní sestry o inteligenci pacienta na umělou plicní ventilaci. Zároveň
překvapivě došla při ověřování svých hypotéz ke zjištění, že komunikace ve
zdravotnických zařízeních je z pohledu dotazovaných pacientů dostatečná a
efektivní, přestože ani jedna sestra, se kterou autorka při své práci přišla do
styku, nebylo v komunikaci školena.
Výzkumný vzorek tazatelů, který autorka zvolila, není sice příliš velký a
sama autorka přiznává obtížnost objektivity při pozorování, přesto výzkum
přináší řadu zajímavých poznání. Pokud by se někdo další chtěl zabývat
tímto tématem, mohl by pak tyto poznatky dále rozvíjet, zpřesňovat a
doplňovat.
Jak by se zjištěné výsledky této bakalářské práce daly využít pro další práci
zdravotních sester, případně pro jejich další vzdělávání? Jaká základní
doporučení ohledně komunikace s pacientem připojeným na umělou plicní
ventilaci by autorka zvolila? Jaké komunikační techniky by zdravotním
sestrám doporučila?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Tuto bakalářskou práci k obhajobě doporučuji.
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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

