
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce: Mgr. Lucie Břízová, DiS

Vedoucí práce: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.

Název práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s PMVS

Autor posudku:
(jméno, příjmení, 
zaměstnavatel, 
kontakt – e-mail, 
telefon): Jana Heřmanová, 3. LF UK, jana.hermanova@lf3.cuni.cz

Vedoucí práce  

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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka zpracovává případovou studii pacientky s PMVS, ve velice zajímavé diskusi srovnává 
vlastní zkušenosti s péčí o tyto pacienty s kazuistikami s jinými kazuistikami vlastními i s těmi, které 
jsou publikované v odborných časopisech.   

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka se uvedenou problematikou dlouhodobě zabývá. Pracovala samostatně, průběžně 
konzultovala s vedoucí práce. V textu jsou odkazy na použité zdroje. Seznam literatury obsahuje 31 
titulů, z toho 2 cizojazyčné.  

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Poznatky z literatury studentka zapracovala jak do teoretické části, tak do části praktické, která je 
zaměřena na ošetřovatelskou péči. Po shrnutí průběhu hospitalizace a podrobné ošetřovatelské
anamnéze autorka označila základní ošetřovatelské problémy: péče o dýchací cesty, zvláštní péče o 
dutinu ústní, příjem tekutin a potravy, orální stimulace, postižení pohybového aparátu. Dále 
zpracovává problematiku bazální stimulace. V kapitole Dlouhodobá péče se zamýšlí nad péčí o 
rodinné příslušníky pacientky a roli ošetřujících sester. Ze zpracování praktické části je zřejmé, že 
autorka má dlouholeté zkušenosti s péčí o pacienty s PMVS, z diskuse i dalších kapitol je patrný zájem 
o odbornou problematiku, ale i o osud těchto pacientů a jejich rodin.
  



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce obsahuje 93 stran textu a 11 stran příloh. Rozsahem překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci, je 
psaná kultivovaným jazykem.
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Otázky k 
obhajobě:

Jaké jsou reálné možnosti sester v posuzování vnímání libých či nelibých pocitů u 
pacientů s PMVS?

Hodnocení celkem: Práci hodnotím jako velmi kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Datum:
22. 6. 2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


