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Posudek 
 
Volba tématu 
První průzkumná sonda daného tématu v České republice. Volba tématu je znamenitá.  
 
Teoretická část 
Autorka velmi odborně popisuje zákonitosti závažného onemocnění. Text je pečlivě 

soustředěn na hlavní fakta onemocnění. Dále je popsána diagnostika, léčba, prognóza. Pilířem 

teoretické části je kapitola popisující problematiku lidí žijících s danou nemocí. Autorka vnáší 

do tématu reálný pohled nejen z hlediska biologických faktů, ale zejména lidského přístupu 

k nemocným – jak se takový člověk cítí, jak nemoc omezuje, ale i jak je možné s nemocí žít. 

Text je seřazen logicky, autorka vnáší své názory, správně cituje literaturu a využívá 

tuzemské i zahraniční zdroje.  

 

Empirická část 
Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření cílové skupiny nemocných. Autorka 
nakonec obdržela 50 dotazníků – 35 písemných, 15 elektronických. Hodnota dat však není 
v tomto případě omezená, protože se jedná se o první průzkumné šetření v České republice. 
Téma se tak stává velmi nosným. Výsledky jsou zpracovány ve formě tabulek a grafů, vše 
dodatečně okomentováno. Diskuze je autorčiným vyjádřením problematiky, kde však 
prezentuje zkušenosti, které vyplývají nejen ze zájmu o problematiku, ale také o úsilí, které 
dalo práci sehnat materiál k realizaci šetření. Autorka sama upozorňuje a omezení 



zkoumaného souboru, zde však vyvstává nepochybně možná příznak onemocnění -  
psychická labilita nemocných, na druhou stranu výhoda elektronického sdělení informací.  
 
Přílohy  
Přílohy jsou zpracovány kvalitně. 
 
Formální zpracování práce 
Formální nedostatky nebyly shledány.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Práce je výborně napsaná. Zahrnuje problematiku zeširoka a zaměřuje se na důležité detaily. 
Autorka položila základ dané problematika pro ošetřovatelství a rozsah práce by stačil i na 
diplomovou formu. Literatura je dostatečná, autorka umí pracovat s textem, jak odborným, 
tak do něj včlenit vlastní myšlenky. Každý názor je podložen a empirická část nabízí první 
data o psychické situaci nemocných z pohledu ošetřovatelství s onemocněním 
neurofibromatóza.   
 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1) Na které aspekty by se měli zdravotníci při péči o osoby s neurofibromatózou zaměřit 

nejvíce?  
2) Můžete uvést zkušenosti (zahraničí), ze kterých bychom si mohli vzít přiklad pro péči 

s pacienty nemocné neurofibromatózou? 
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