POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Lenka Dolejšová

Vedoucí práce:

Mgr. Renata Vytejčková

Název práce:

Ošetřovatelská péče o pacienta s Parkinsonovou nemocí

Autor posudku:
(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., 3. LF UK
valja.kellerova@gmail.com tel. 26716 2494
konzultant
Body

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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Téma práce, péče o pacienta s Parkinsonovou chorobou, je velmi aktuální a závažné, tato
diagnóza je u neurologických pacientů častá.
Autorka vyšla z literárních poznatků o Parkinsonově nemoci, popisuje historii, incidenci a
etiopatogenezi. Dále podává přehled o anatomických strukturách extrapyramidového systému
a jejich funkci, kromě fyziologie probírá i patofyziologii Parkinsonovy nemoci. Podrobně
uvádí charakter, syndromy a příznaky onemocnění, a to i z hlediska různých stádií
onemocnění včetně pozdních komplikací. Podrobně probírá možnosti diagnostiky
Parkinsonovy nemoci, zejména farmakologické testy a zobrazovací metody: CT, MR a
SPECT DaTSCAN. Dále se zaměřuje na farmakoterapii, fyzioterapii a režimová opatření.
Zmiňuje i možnost operační léčby a hluboké mozkové stimulace.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka zpracovala téma zcela samostatně, je v problematice dobře orientovaná a má i vlastní
zkušenosti s pacienty s Parkinsonovou nemocí. Prostudovala základní českou literaturu
(učebnice i jiné knižní publikace, články v časopisech, zdroje z internetu), uvádí i 2 práce
zahraniční. Celkem autorka uvádí 25 literárních pramenů z let 1998 – 2013.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V klinické a ošetřovatelské části autorka velmi podrobně probírá anamnézu a průběh
onemocnění pacienta. Pro zpracování ošetřovatelského procesu si zvolila „Model funkčního typu
zdraví“ Marjory Gordonové a jejích 12 funkčních vzorců zdraví. Pro každý z nich si stanovila
ošetřovatelský cíl u svého pacienta a časový plán, jak a kdy jej dosáhnout, což se jí ve všech
bodech podařilo splnit. Prokázala, že dovede správně interpretovat a aplikovat získané
teoretické poznatky u konkrétního pacienta, s dobrou klinickou znalostí problematiky.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Body
celkem

Práce má 82 stran, tedy rozsahem velmi dobře vyhovuje. Formální zpracování práce je
standardní, jazykově a stylisticky celkem odpovídající, občas drobné překlepy.
Kromě hlavní části obsahuje i úvod a závěr, seznam zkratek a 10 příloh.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

--Na základě znalosti klinického obrazu Parkinsonovy nemoci a jeho vývoje
popište možnosti rehabilitace v různých stádiích onemocnění.

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

