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Bakalářská práce, která má rozsah 73 stran (mimo příloh) je členěna do 12 kapitol, které na
sebe vzájemně navazují.

Volba tématu je jistě potěšitelná, protože se zvysuje počet nemocných, kteří
upřednostňují a budou stále častěji požadovat pomoc a odbornou péči zdravotníků a ostatních
odborníků ve svém domácím prostředí. Je důležité tedy znát za jakých podmínek a v jaké
kvalitě dochází k předávání těchto pacientů z nemocničního prostředí do domácí péče.

V teoretické části si autorka stanovila hlavní cíle své práce, dále se snaží pomocí
definic popsat pojmy jako zdraví, nemoc, kvalita života, domácí zdravotní péče. Popisuje dále
strukturu agentur domácí péče, jejich historii, formy, význam, poslání a výhody. Upozorňuje
na pocity klienta v nemocničním prostředí, na právní normy a zákony, které se dané
problematiky týkají a na závěr zmiňuje syndrom vyhoření a role sestry v domácí zdravotní
péči.

Celá teoretická část je napsána velice průměrně, postrádám zde více vlastních názorů
na daný problém, často se v textu objevují gramatické chyby a překlepy.

V empirické části si autorka stanovila za cíl zjistit úroveň spolupráce nemocmc
s agenturami domácí péče.

Uvádí, že při výzkumu použila dva typy anonymního originálního dotazníku. První
typ dotazníku v celkovém počtu 80 ks byl rozdán zdravotnickým pracovm'kům ve 14
zdravotnických zařízeních, návratnost byla 75 ks. Druhý typ dotazníku byl rozdán v 31
agenturách domácí péče v celkovém počtu 40 ks a návratnost byla 35 ks. Vyhodnocovala tedy
celkem 110 ks dotazníků. Velikost vzorku pro stanovené cíle je dostačující.

Výsledky jsou prezentovány přehledně pomocí grafů, lze se v nich poměrně dobře
orientovat. U každé otázky je komentář.

V části nazvané Diskuze je popsána spíše metodika šetření a vlastní diskuze je
uvedena v následující kapitole Shrnutí výsledků.

V závěru autorka stručně shrnuje jednotlivé kapitoly teoretické části práce a výsledky
empirického šetřenÍ.



Hlavní přínos spatřuji v empirickém šetření, kde autorka poměrně ze širokého počtu
zdravotnických zařízení a agentur domácí péče utřídila názory pracovníků "obou stran" na
danou problematiku. Jistě by bylo zajímavé zjistit, jak danou spolupráci nemocnic a agentur
domácí péče posuzují sami klienti, kteří požadují a využívají služby agentur domácí péče a
zdravotnických zařízení.

V práci je uvedeno 18 literárních zdrojů, ale pouze část je jich z období posledních
5 let.

V přílohách autorka uvádí dva typy dotazníku a výsledky dotazníků v tabulkách.

Možné otázky při diskuzi:

1. Je dle Vašeho názoru v ČR dostatečný počet ADP?
2. Co by se dle Vašeho názoru dalo ještě zlepšit pro lepší spolupráci ADP a zdravotnickými

zařízeními ?
3. Mají ADP dostatečně hrazeny výkony od ZP?
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