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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 75 letého pacienta
přijatého s diagnózou ICMP s těžkou dysartrií a lehkou levostrannou faciobrachiální parézou. Jedná se
o aktuální problematiku, kde role sestry je velmi důležitá nejen v samotné péči, ale v odhalování rizik a
v aplikaci moderních ošetřovatelských postupů.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala od začátku samostatně, měla jasnou představu o zaměření práce. Prokázala výborný
přehled a odborné znalosti. Čerpala jak ze své zkušenosti s péčí o pacienty s neurologickými
diagnózami, tak ze současné literatury jak knižní (17 titulů), z toho 1 titul zahraniční, tak ze zdrojů
internetových (15), z toho jsou 2 zdroje zahraniční. Prameny správně citovala i bibliograficky uvedla
v seznamu literatury, dva internetové tituly nejsou uvedeny dle normy. Zpracování teoretických
východisek je jasné a přehledné a v ošetřovatelské části se autorka zabývá dvěma zásadními
ošetřovatelskými problémy – deficitem hybnosti po CMP a ztrátou schopnosti polykání a výživy
z důvodu poruchy CNS.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V ošetřovatelské části autorka použila k získání informací pro ošetřovatelskou anamnézu zvláště
modelu Marjory Gordon. Doplnila informace z lékařské anamnézy a popisem průběhu hospitalizace
(44 dní). Za stěžejní problémy zvolila problematiku pohybu, kde se věnuje několika možným
rehabilitačním technikám, tak zvláště prvkům bazální stimulace jak základní, tak nadstavbové.
Druhým ošetřovatelským problémem je aktivizace a problematika ztráty schopnosti polykání a výživy
a autorka popisuje vybrané metody rehabilitace orofaciální oblasti a logopedie. Ošetřovatelských
problémů u pacientů s CMP je jistě velká řada, ale autorka vybrala ty, které považuje za důležité a kde
sestra díky své odborné erudici a vzdělání může iniciovat multidisciplinární přístup k pacientovi
s poruchou hybnosti a s poruchou polykání, může odhadnout možná rizika z neadekvátně poskytnuté
péče a také být iniciátorem zapojení členů rodiny do péče o rodinného příslušníka.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Body
celkem

Dobrá jazyková i grafická úroveň, vyskytuje se několik stylistických chyb. Pěkná obrazová
dokumentace v příloze práce. Připomínky k dodržení publikační normy, zejména v seznamu literatury,
např. položka 16, 33, 34. V textu chybí označení zdroje č. 28, který je v seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

-

Otázky k
obhajobě:

1. V diskusi uvádíte, že si uvědomujete, jak je péče o pacienty s CMP
komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup za přispění rodiny. Jak byste
docílila změny ve vaší nemocnici vzhledem k účasti rodiny na péči o
pacienty na iktové jednotce?
2. Jaký je princip Bobath konceptu a kdo jej u pacientů s CMP provádí?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

