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Posudek
Volba tématu
Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma „Ošetřovatelská péče o seniora na
oddělení ARO, JIP“.
Senioři jsou jednou ze skupin pacientů, kteří jsou poměrně často hospitalizováni také
na jednotkách intenzivní péče či na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Zvolené téma
práce proto považuji za velmi aktuální.
Náročnost zpracování zvoleného tématu práce hodnotím jako průměrnou.
Teoretická část
Vzhledem k zaměření tématu práce se autorka bakalářské práce zabývala
charakteristikou anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotky intenzivní péče. Dále
zpracovala problematiku stáří a stárnutí, geriatrické syndromy a specifika chorob ve stáří.
Zvláštní pozornost věnovala specifickým potřebám seniora v intenzivní péči
a ošetřovatelským problémům seniora na odděleních intenzivní péče.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Studentka pěkně pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila
16 literárních pramenů a 9 internetových zdrojů, které jsou citovány dle platných norem.
Studentka prokázala kvalitní teoretické znalosti.
Empirická část
Formulace cílů práce
V bakalářské práci stanovila 1 hlavní a 2 dílčí cíle. Hlavním cílem bylo zmapovat
problematiku poskytování ošetřovatelské péče seniorům na ARO, JIP. Jako dílčí cíle si
studentka kladla stanovit nejčastější aktuální a potencionální problémy gerontologických
pacientů na ARO, JIP a zjistit náročnost ošetřovatelské péče o seniora na ARO, JIP.

Užitá metoda výzkumného šetření
Autorka pro kvalitativní výzkumné šetření zvolila metodu anonymního dotazníku,
který je sestaven dle předem stanovených cílů.
Charakteristika zkoumaného souboru
Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry z Všeobecné fakultní nemocnice Praha
z oborových JIP a ARO.
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití
Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů. Na škodu je,
že autorka v empirické části nevyužila zjištěné identifikační údaje k další komparaci
zjištěných dat.
Úroveň a originalita diskuse
Výsledky šetření jsou velmi pěkně představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány
s výsledky podobných šetření. Studentka navrhuje doporučení pro praxi, které by bylo vhodné
více konkretizovat.
Splnění cílů
Cíle práce byly splněny.
Formulace závěru
Studentka se věnuje cílům práce a jejich splnění
Přílohy
Bakalářská práce obsahuje 5 příloh.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací.
Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,
které respektují zvolené téma práce a podávají jeho přehledné zpracování. Je postřehnutelná
provázanost teoretické a praktické části práce. Některé kapitoly nevhodně začínají v druhé
polovině strany a někdy až téměř na konci.
Celý text práce je poznamenán překlepy a nepřesnostmi (např. titulní strana práce –
tečky za nadpisy, Googl str. 32, ni a fi bez použití dolního indexu str. 34, …).
Studentka pracovala samostatně se zájmem o danou problematiku a aktivně
vyhledávala informace k danému tématu práce. Spolupráci se studentkou hodnotím velmi
kladně.
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)
Studentka v teoretické části charakterizuje anesteziologicko-resuscitačního oddělení
a jednotku intenzivní péče. Dále zpracovala problematiku stáří a stárnutí, geriatrické
syndromy a specifika chorob ve stáří. Kladně pak hodnotím, že se autorka věnovala potřebám
seniora v intenzivní péči a jejich ošetřovatelským problémům na odděleních intenzivní péče.
Studentka dosáhla zajímavých výsledků, které vhodně představuje v diskusi a hodnotí
je s podobnými šetřeními. Práce je však poznamenána překlepy a nepřesnostmi.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Práci k obhajobě doporučuji
Práci klasifikuji stupněm

velmi dobře

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné)
1. Nabídla jste výsledky Vaší práce nadřízeným pracovníkům (staniční sestře, vrchní sestře či
náměstkyni pro ošetřovatelskou péči)?
2. Jak by se daly využít výsledky Vaší práce ke zjednodušení administrativy?
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