
 

1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
1. lékařská fakulta 

Ú S T A V    T E O R I E    A    P R A X E    O Š E T Ř O V  A T E L S T V Í 
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800 

 

Posudek oponenta bakalářské práce  
 

Název bakalářské práce: Ošetřovatelská péče u nemocných s Alzheimerovou chorobou 

Název bakalářské práce v anglickém jazyce: Nursing care for patients with Alzheimer′s     

disease 

Autor práce:                                  Tereza Kritznerová  

Název studijního oboru:              Všeobecná sestra 

Forma studia :                               kombinovaná  

Vedoucí práce :                             Mgr. Eva Marková, ÚTPO, 1. LF UK, Praha 

Oponent práce:                             PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS., ÚTPO, 1. LF UK, Praha 

Akademický rok:        2012/2013 

  

Posudek 
 
Volba tématu 

Téma považuji za značně aktuální a frekventované. Je třeba podotknout, že v ČR, ale i 
v jiných zemích přibývá každým rokem počet mužů a žen, kteří mají nově diagnostikovanou 
Alzheimerovou chorobou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů 
obyvatel Evropy (viz www.alzheimer.cz). 

 
 
Teoretická část 
Teoretická část je obsahově členěna do 8 kapitol. Autorka se zde snažila vypořádat se   
základní terminologií a teoretickými východisky. Jako stěžejní se mi jeví kapitola Péče o 
nemocné s Alzheimerovou chorobou, která by si jistě zasloužila podrobnější rozpracování. 
Kapitola: Model Gordonové - Funkční vzorce zdraví, je hlavním teoretickým východiskem. Je 
zpracována sice stručně, nicméně všechny kapitoly navazují na výzkumné šetření. Abstrakt 
práce je neúplný. Jeho vypovídající hodnota je slabá. Nalézám zde nepřesnou formulaci. Také 
v něm nenacházím shrnutí výsledků ani doporučení pro další praxi. Formulace poslední věty 
v abstraktu je pro čtenáře matoucí. 
„Cílem výzkumného šetření bylo porozumět individualitě ošetřovatelského procesu ve 
skutečném prostředí pacientů s Alzheimerovou chorobou zdravotnické veřejnosti.“ 
Klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/
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Str. 9 Model funkčních vzorců M. Gordonové pomohl při plánování, uskutečnění a 
zhodnoceni ošetřovatelského procesu, nikoliv jen při tvorbě kazuistik. 
Str. 9 „Při tvoření ošetřovatelské části případové studie jsem zvolila sběr dat podle modelu M. 
Gordon.“ Jde opět o chybnou formulaci, byly zpracovány 2 případové studie. 
 
Str. 10 „Z pojetí B. L. Neugartenové je odvozeno.“ chybí citace v Seznamu použitých zdrojů 
informací. 
 
V teoretické části autorka pracuje s velkým množstvím odborných termínů (př. deteriorizace, 
axiální reflexy, beta amyloid atd.). Postrádám však jejich další vysvětlení, které by mohlo být 
uvedeno v samostatné příloze. Práce se tak stává nedostupnou pro širokou laickou 
veřejnost. Teoretická část působí dojmem práce slohové než bakalářské. V seznamu 
literatury najdeme 20 literárních pramenů a 2 internetové zdroje. Studentka neumí dobře 
pracovat s literaturou, pouze za sebou řadí citované texty. Zcela zde postrádám komparaci 
jednotlivých literárních zdrojů a jejich kritické zhodnocení. Pozitivně hodnotím využití 2 
zahraničních zdrojů. Chybí zde rešerše literatury z aktuálních odborných časopiseckých 
zdrojů. 
Str. 16 „Pacienti s Alzheimerovou chorobou obvykle umírají například na bronchopneumonie 
nebo jiné choroby.“ Chybí zde další Vaše vysvětlení. 
Str. 16  „Alzheimerova nemoc se posunula na čtvrté až páté místo základních příčin úmrtí.“ 
Tím máte na mysli úmrtnost v ČR nebo celosvětově? Chybí zde odkaz na materiál, z kterého 
jste danou informaci získala.  
Str. 17 chybí zde další Vaše vysvětlení, proč jsou zvláště Z hypnotika rizikovou medikací u 
pacientů s Alzheimerovou chorobou? 
 
Bylo by dobré více propracovat kapitolu 3.4.2 Nefarmakologická léčba a vhodně ji propojit 
s kapitolou Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. O některých tématech tak hovoříte 
duplicitně.  
 
Str. 24 „Ke každému přistupujeme individuálně. Bereme ohled na jeho současný stav a 
vzdělání.“ Proč bereme ohledy pouze na vzdělání?  
Str. 24 zbytečně zde 2x opakujete, že rodinným příslušníkům poskytneme kontakt na Českou 
alzhemeirovskou společnost.  
 
Empirická část 
Studentka zpracovala dvě případové studie. Cíle výzkumného šetření byly stanoveny 
z hlediska stylistického velmi neobratně. Autorka si dala za úkol zmapovat ošetřovatelskou 
péči u dvou hospitalizovaných pacientů. Zpracovala dvě kazuistiky. Jedná se tedy o 
kvalitativní průzkumné šetření. Zvolila si Model funkčních vzorců zdraví od M. Gordon, aby 
mohla následně provést plánování, plnění a zhodnocení ošetřovatelského procesu. Při 
analýze laboratorních hodnot pacientů se předkladatelka měla hlavně zaměřit na patologické 
hodnoty a ty pak dát do souvislosti s Alzhemeirovou chorobou. Vytváření tabulek s prakticky 
fyziologickými hodnotami se mi jeví jako přebytečné a zbytečně tak přibyl počet stránek. 
V empirické části převažuje popisný charakter ošetřovatelské péče. Nedochází zde 
k podrobnější analýze zjištěných faktů.  
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Str. 29 - jedná se o neúplnou informaci „V srpnu loňského roku  byl pacient hospitalizován 
v ÚVN pro zmatenost a pád. Byl vyšetřen psychiatrem, který konstatoval středně těžkou 
demenci Alzheimerova typu.“  Léčba nebyla pak zahájena?  
 
Str. 36 - matoucí formulace „ Manželka udala, že ještě v létě byl schopen řídit osobní 
automobil a od léta si všimla častých projevů zmatenosti a dezorientace.“ 
 
Přílohy  
V bakalářské práci se autorka odvolává na celou řadu testů například test MMSE, IADL, ADL, 
které však v přílohách nenajdeme.  
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce má 61 stran. Nebylo nutné číslovat Seznam použitých zdrojů informací. 
Práce obsahuje celkem 10 doprovodných tabulek. Stylistická úroveň práce, jak bylo již 
naznačeno, se nachází za průměrnou rovinou. Ani citovaní literatury, nebylo bezchybné. 
V celé práci nacházím velké množství překlepů a bohužel i gramatické chyby.  
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Závěrečná bakalářská práce by měla demonstrovat schopnost studenta pracovat aktivně 
s odbornou literaturou. Při čtení teoretické části má čtenář dojem, že čte pouze bodový 
výčet bez jakékoliv komparace a argumentace autorky k danému tématu. V praktické části 
postrádám zmínku autorky o tom, jak probíhal rozhovor s pacienty a zdali byla běžná 
komunikace s těmito nemocnými v něčem odlišná.  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm dobře . 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
 
 
 

1) Na str. 24 se zmiňujete o mikčním reflexu. Co si pod tímto pojmem představujete? 
Jak byste nácvik prováděla?  
 

2) Kdy je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby? Měla jste možnost seznámit se 
s aktivitami České alzheimerovské společnosti? Znáte jejich letáky a brožury?  
 
 

3) Na str. 36, při zhodnocení vylučování uvádíte, že pacient má problémy s častým 
močením (hyperplazie prostaty), ale u vzorce aktivita – cvičení hovoříte o dalším 
ošetřovatelským problému - inkontinenci. Jaký je tedy rozdíl mezi inkontinencí, 
retencí a polakisurií?  
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4) V textu dost často zdůrazňujete, že Alzheimerova choroba je značně progredující 
onemocnění. Co je podle Vás rychle progredující onemocnění? Existují pro to nějaká 
kriteria?  
 
 

5) V  ošetřovatelských diagnózách, u pacienta X. X. postrádám diagnózu:  Zvýšené riziko 
pádu z důvodu noční zmatenosti pacienta. Jaká bude vhodná ošetřovatelská 
intervence?  
 

6) Na str. 42 uvádíte:  „Vzhledem k ostatním pacientům lůžkové jednotky pacient 
nemůže být hlídán celých 24 hodin.“ Jak často prováděl ošetřující personál kontroly 
pacienta?  
 

7) Existují jiná, lepší „řešení“ než zavedení permanentního katétru u inkontinentního 
pacienta?  
 

8)  Co Vás vedlo k tvrzení (str. 57), „že pacientka je ke svým diagnózám laxnější než 
pacient? Proč jste nevytvořila ještě další ošetřovatelskou diagnózu?  
Jaká bude ošetřovatelská diagnóza a intervence u důležitého zjištění, že oba pacienti 
mají strach z budoucnosti (máte uvedeno na str. 58)? 
 
 
 

 
  
 
 
28. května 2013                                                             PhDr. Ing. Hrdličková Renata, DiS. 
       
 


