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Posudek 
 

Autorka přepracovala bakalářskou práci, ve které se zaměřila na ošetřovatelskou péči 

u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Cílem práce bylo popsat specifika péče o tyto 

nemocné a porovnat ošetřovatelskou péči u dvou pacientů hospitalizovaných na rozdílných 

ošetřovacích jednotkách, kteří byli ve stejné fázi onemocnění. 
 

V abstraktu autorka nepřesně uvádí, že je jedním z cílů „porovnat ošetřovatelskou péči 

u vybraných pacientů pro případovou studii pomocí funkčních vzorců zdraví Marjory Gordon“. 

Neporovnává pro případovou studii, ale porovnává dvě případové studie. V předchozí verzi byla 

upozorněna, aby se opírala o poslední statistická data. V kap. 1.1. opět uvádí údaje z Pacovského 

1990 (s. 11). V kapitole o Alzheimerově demenci jsou uvedeny statistické údaje ze starších 

publikací. Aktuální data lze získat z databází ÚZIS. Nefarmakologická léčba mohla být 

zevrubněji popsaná tak, aby zahrnovala intelektuální, emoční a sociální stimulaci pacientů, 

což opět byla výtka již u předchozí verze. Autorka se odvolává na všechny užité zdroje, 

přičemž jsou v textu pouze dva.  

 

Autorka uvádí dvě případové studie pacientů s Alzheimerovou chorobou a jejich péči. 

Použila holistický model podle Marjory Gordon. Cesta k současné podobě bakalářské práce 

byla dost trnitá. Studentka posílala opakovaně text práce, na některé připomínky 

nereflektovala (práce většinou jen s jedním literárním pramenem, citace, cíle práce, 

kvalitativní přístup, případová studie). Výsledný tvar je jistě poznamenán také tím, že autorka 

nikdy nepracovala s nemocnými s Alzheimerovou chorobou. Některé věcné chyby byly 

odstraněny (např. problém s vyprazdňováním pacienta), ale chybí zde zhodnocení relizace 

ošetřovatelské péče, neboť v uvedeném hodnocení autorka pouze konstatuje, jaký je stav 



vyprazdňování, avšak nehodnotí plán a realizaci (s. 40). Ani v této nové verzi nejsou 

sjednoceny ošetřovatelské diagnózy (dvousložkové, třísložkové). Empirická část stále nemá 

charakter případové studie, neboť autorka neanalyzuje uvedené případy, pouze shrnuje a 

popisuje provedenou ošetřovatelskou péči. V diskusi se zaměřila na porovnání péče o dva 

nemocné s Alzheimerovou chorobou ve stejné fázi onemocnění prostřednictvím 

ošetřovatelského modelu Marjory Gordon. V samostatné kapitole se pokusila nastínit důležitá 

doporučení pro praxi, která vyplynula z porovnání obou kazuistik. Závěr shrnuje výsledky 

celé práce. 

 

Formální stránka bakalářské práce se zlepšila oproti předchozí verzi (autorka chybuje 

v používání pomlček a spojovníků, uvádění zdrojů, ze kterých cituje).  

 

Celkové hodnocení práce  

 

Autorka bakalářskou práci přepracovala, řadu připomínek z předchozího posudku 

vzala v potaz, na některé nereflektovala. Bakalářská práce je jistě poznamenaná tím, že nikdy 

nepracovala s nemocnými s Alzheimerovou chorobou, i přesto se pokusila zjistit a popsat 

specifika péče o tuto skupinu nemocných, porovnat péči o pacienty na dvou ošetřovacích 

jednotkách a navrhnout doporučení pro praxi. V případových studiích se soustředila spíše na 

popis provedené ošetřovatelské péče, nikoli na analýzu případů.  

 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře 

 

 

Otázky 

Existují výzkumné práce na téma, které jste zpracovávala ve své práci? 
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