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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 ošetřovatelské péče o umírajícího pacienta
v hospicové péči. Na případové studii 80ti letého pacienta autorka popisuje důležitost propojení
znalostí ošetřovatelských postupů v péči o paliativního pacienta se znalostmi přístupu ošetřovatelského
personálu k pacientům v paliativní péči. Autorka prokázala v práci vhled do problematiky péče o
pacienta v terminálním stadiu nejen prostudováním značného množství relevantní literatury, ale i díky
pracovní zkušenosti v tomto oboru.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala od začátku samostatně a měla jasnou představu o zaměření práce. Čerpala jak ze
své zkušenosti s péčí o pacienty v hospici, tak z literatury, použila 68 zdrojů. Prameny správně citovala
i bibliograficky uvedla v seznamu literatury. Teoretická část se věnuje nejen onemocnění – tumoru
spodiny dutiny ústní, anatomicko – fyziologickým poznámkám, rizikovým faktorům, příznakům,
diagnostice, současným léčebným možnostem a prevenci, ale také pojetí paliativní a hospicové péče.
V ošetřovatelské části – případové studii - se autorka zabývá šesti zásadními ošetřovatelskými
problémy, a to je riziko vzniku infekce, oblast stravování a rizika s ním spojené, riziko vzniku
krvácení, problematika vyprazdňování, pádu a ztráta soběstačnosti.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka vybrala ošetřovatelské problémy samostatně a citlivě je zpracovala. Veškeré připomínky
respektovala. V bakalářské práci prokázala schopnost pracovat se získanými údaji, a to jak
z poskytované péče, tak z literárních zdrojů.
Práce je velmi kvalitním studijním materiálem týkajícím se problematiky péče o pacienta
v terminálním stadiu, která popisuje všechny aspekty péče o potřeby člověka na konci života a kriticky
hodnotí možnosti a schopnosti personálu je adekvátně uspokojit.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi dobrá jazyková i grafická úroveň. Práce popisuje výstižně problematiku péče o pacienta
v hospicové péči, od přijetí až do konce jeho života (40 dní). Bakalářská práce splňuje požadavky
kladené na kvalifikační práci.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. V čem je podle vás nedostatečná pregraduální příprava personálu
v paliativní péči?
2. Co znamená koncept „dříve vyslovená přání“? Pracovalo se s tímto
konceptem u vašeho pacienta?
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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

