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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Edwardsův syndrom je poměrně vzácné genetické onemocnění, jehož výskyt je přibližně 1:5000 živě narozených 
dětí. Jedná se o prognosticky závažné onemocnění, spojené s řadou vrozených vývojových vad. Jen 5-10 % dětí 
se dožívá věku jednoho roku.
Studentka se zabývá péčí o dítě s tímto onemocněním během prvního roku života. Jedná se o práci ojedinělou, 
z ošetřovatelského hlediska u nás zatím nezpracovanou. 
Práce je velmi aktuální, protože se zabývá i obecnými zásadami, jak pečovat o dítě s těžkým vrozeným postižením 
(problematika použití bazální stimulace, práce s rodinou, opoždění psychomotorického vývoje…).

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

3

Studentka pracovala převážně s českou literaturou, součástí práce je seznam použité literatury, v textu jsou 
odkazy na literaturu. V textu odkazuje pouze na autory knih, nikoli na autory kapitol.
Studentka pracovala samostatně. Z práce je zřejmé, že dané problematice rozumí a velmi dobře se v ní orientuje.

3

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

Studentka vypracovala komplexní a po odborné stránce velmi kvalitní práci. 
V teoretické části se zabývá problematikou Edwardsova syndromu, prenatální diagnostiky a specifiky péče o 
geneticky postiženého jedince.
V praktické části vypracovala případovou studii dítěte narozeného s Edwardsovým syndromem. Vypracovala 
ošetřovatelskou anamnézu dle Hendersonové a popsala průběh onemocnění a ošetřovatelskou péči u tohoto 
dítěte od 3. do 7. měsíce věku. Blíže se pak zabývá těmito problémy – omezená průchodnost dýchacích cest, 
hypertonický syndrom, nefungující rodina a opožděný psychomotorický vývoj. Velmi bych chtěla vyzdvihnout 
část, která se týká využití konceptu Bazální stimulace u této pacientky.

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

4



Práce je po formální stránce velmi pěkná. Je bez pravopisných chyb, jen občas se vyskytne drobná chyba 
(nevhodně použitá mezera nebo čárka, nepoužívání „tvrdých“ mezer). Je pěkně strukturovaná. Část klinická i 
ošetřovatelská jsou svým rozsahem vyrovnané. Text je vhodně doplněn přílohami. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Píšete o tom, že u dítěte úspěšně používáte koncept Bazální stimulace, ke 
kterému sestry neměly zpočátku důvěru. Jak se Vám dařilo koncept zavést 
do praxe? Jaký měl vliv na dítě? Jak pomáhá Vám?
Můžete shrnout rodinou problematiku? Myslíte, že přístup otce k dítěti byl 
ovlivněn informacemi z internetu?
Můžete krátce shrnout zásadní rozdíly v přístupu k takto nemocným dětem a 
jejich rodinám u nás a ve Velké Británii? Co byste doporučila v našem 
přístupu zásadně změnit?
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* 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


	

