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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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Psychosociální péče a edukace matky předčasně narozeného dítěte je nedílnou součástí péče o nedonošeného
novorozence.
Ač se jedná o důležitý aspekt péče, někdy je v praxi trochu opomíjený. Proto velmi oceňuji, že se studentka
problematikou zabývala a velmi pěkně ji zpracovala. Přečtení práce (a hlavně rozhovorů s matkami) by jistě
pomohlo nejedné sestře i lékaři v pochopení pocitů a potřeb jednotlivých maminek.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala s 25 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. Literatura je správně citována.
Studentka měla velký zájem o problematiku a pracovala samostatně. Pravidelně se účastnila konzultací a
přicházela na ně připravená. Z práce je zřejmé, že dané problematice rozumí a dobře se v ní orientuje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Studentka vypracovala po odborné stránce velmi kvalitní práci.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části přehledně zpracovala nejčastější problémy nezralého novorozence a ošetřovatelské postupy
v péči o něj. Dále se zabývala problematikou psychologie v neonatologii.
V praktické části provedla výzkumné šetření, jehož cílem bylo popsat pocity matek předčasně narozených dětí,
zhodnotit jejich spokojenost s informovaností o zdravotním stavu dětí a edukací v oblasti ošetřovatelské péče.
Vytvořila 4 výzkumné otázky, které postupně zpracovala. Jako hlavní metodu práce použila polostrukturované
rozhovory s matkami deseti novorozenců narozených ve 32. - 35. gestačním týdnu. Doplňkově použila analýzu
ošetřovatelské dokumentace. Práce je vhodně doplněna krátkými kazuistikami všech matek a dětí a přepisy
jednotlivých rozhovorů. Tyto přepisy považuji za zásadní součást práce, protože otevírají zdravotníkovi jiný
pohled na problematiku, s kterou se běžně setkává.
V diskuzi studentka srovnává své výsledky s výsledky dvou zahraničních studií.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Práce je po formální stránce pěkná. Jazyková i stylistická úroveň je dobrá. Občas se vyskytují drobné chyby
(např. s. 11 – ...pod 1500g...; s. 23 ...v rozmezí 40 – 60%...; s. 77 ...matky byly spokojený s edukací...). Mezi
stranou 38 a 39 je vložená samostatná bílá stránka bez souvislosti s jakýmkoli vhodným oddělením textu. Na
str. 21 v kapitole o retinopatii novorozenců jsou 2x popsány faktory vedoucí k jejímu vzniku.
Část teoretická i praktická jsou svým rozsahem vyrovnané. Práce je díky přepisům rozhovorů rozsáhlejší oproti
zadání. Vzhledem k důležitosti celých přepisů toto považuji spíše za výhodu. Celé přepisy rozhovorů velmi
oceňuji.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Z práce vyplývá, že kvalita edukace i hodnocení komunikace sester je
výrazně ovlivněno osobností sestry a jejím chováním. Jaké byste
navrhla řešení situace, aby došlo ke zlepšení?
2. Jaké byste navrhla intervence k tomu, abychom matkám ulehčili situaci
po narození nedonošeného dítěte?
3. Matky se po narození dítěte ocitají ve velmi těžké životní situaci.
Popisujete, že mají strach a obavy o zdraví dítěte a jeho budoucnost.
Jednu matku první kontakt s dítětem na JIP vyděsil tak, že musela ihned
odejít. Jak byste doporučila s matkou při prvním kontaktu s dítětem
pracovat, abyste jí situaci pomohla zvládnout? Bylo by vhodné k tomu
přizvat psychologa?

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

Podpis:

15.6.2017
Mgr. Petra Sedlářová

* 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

