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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou důstojnosti při poskytování ošetřovatelské
péče o pacienta s demencí v domově pro seniory. Jedná se o velmi aktuální téma, protože pacientů
s touto diagnózou přibývá a reagovat na jejich specifické potřeby s respektem k jejich lidské
důstojnosti není vůbec jednoduché. Velmi oceňuji odvahu k volbě tématu i inovátorský přístup
k realizaci důstojné péče v praxi domova pro seniory.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala velmi samostatně. Velmi dobře si uvědomovala složitost problematiky, proto se
pečlivě teoreticky připravila. Ke zpracování teoretických východisek pro klinickou kazuistickou část
využila aktuální české i zahraniční prameny z oblasti medicíny, filosofie, etiky a ošetřovatelství.
Jedinečným přínosem této práce je důraz na křesťanský aspekt ošetřování a pomoci bližnímu. Obě dvě
základní kapitoly – demence i důstojnost v ošetřovatelské péči - jsou zpracovány výborně a okamžitě
by je bylo možné použít pro výuku sester i mediků.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V kazuistické části autorka jako model pro sběr dat potřebných pro ošetřovatelskou péči zvolila model
Marjory Gordonové, který šikovně doplnila o vlastní schéma pro sběr informací. Výborně je
zpracovaný průběh hospitalizace s určením klíčových období, výborně stanovené a analyzované jsou i
ošetřovatelské problémy. Popis průběhu hospitalizace jednoznačně vypovídá nejen o autorčině
porozumění problematice ošetřovatelského procesu a problémově orientovanému způsobu
ošetřovatelské péče, ale také o hluboké empatii a skutečnému respektu k důstojnosti nemocného
člověka.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi pěkná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Problematika zaškolování spolupracovníků k poskytování důstojné péče o
pacienty/klienty s demencí.
Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
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Podpis:

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

