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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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Práce je velmi aktuální a zabývá se tématem dosud v odborné literatuře neřešeným. Náročnost péče o člověka
s demencí a její nezvládání personálem zdravotnických zařízení je znovu potvrzován z praktických zkušeností
mnoha pečujících rodin a zaměstnanců pobytových sociálních služeb, nicméně systematickému studiu tohoto
fenoménu byla prozatím věnována jen minimální pozornost. Proto je práce Pavlíny Hrdinové odvážná a cenná.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka vycházela ze svých vlastních zkušeností a ze studia odborné literatury, jejíž výběr je velmi rozsáhlý a
z hlediska daného tématu reprezentativní. Poznatky z literatury jsou velmi dobře integrované do teoretické části
práce a uplatněny v závěrečné diskusi. Je třeba ocenit zejména zájem autorky o etické aspekty života s demencí,
krásně zpracované téma důstojnosti, výstižnou deskripci specifik ošetřovatelské péče o pacienty s demencí.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka velmi pečlivě zvážila všechny metodologické otázky a zvolila kvantitativní výzkumnou strategii. Během
přípravy dotazníku usilovala o co nejpřesnější operacionalizaci svých výzkumných otázek tak, aby získané
výsledky byly validní a mohly se stát východiskem pro návrhy v oblasti vzdělávání sester a manažerských
opatření. Získaná data autorka zpracovala velmi podrobně a důkladně. Tak přinesla cenný a unikátní obraz
situace lidí s demencí na nemocničním oddělení a způsoby zvládání těchto situací zdravotnickými pracovníky.
Velmi dramaticky tak vyznívají zejména odstavce věnované projevům agresivity u pacientů s demencí a
porušování jejich důstojnosti. Autorka tak dokumentuje naprostou bezmoc na obou stranách - u pacientů i u
personálu. Zachycuje dlouhou řadu problémů, s nimiž se pracovníci potýkají a přináší i některé konstruktivní
návrhy na řešení situace, včetně adekvátního vzdělávání sester v péči o člověka s demencí a zavedení pozice
aktivizačních pracovníků a specializovaných konzultantů na nemocničních odděleních s geriatrickými pacienty.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Jazykový projev autorky je kultivovaný, bezchybný, přesný a odborně přiměřený. V grafické prezentaci výsledků
by bylo možné určité vylepšení, např. připojit popis a interpretaci získaných dat blíže k jejich grafickému
zobrazení. Bylo by možné též snížit počet grafů, do textu vložit jenom ty nejzajímavější z nich, protože text může
výsledek v procentech vyjádřit stejně hodnotně jako graf (zbytečné jsou např. grafy č. 20 - 23, které by se např.
daly sloučit do jediného grafu či tabulky). V některých případech by bylo třeba zpřesnit popis prezentované
tabulky (např. v tab. č. 1 „Forma omezovacího prostředku užitá respondentem“, nebo v grafu č. 15 doplnit, že
jde o sebehodnocení respondenta a v grafu č. 16 naopak o posouzení situace v nemocnici obecně očima
respondentů). Celkově jde o drobné formální nedostatky, které nikterak nesnižují obsah předložené práce.
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Body
celkem

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jde o studentskou práci nadstandardní kvality jak ve své teoretické, tak
zejména v empirické části, která přináší data svědčící o naprostém
nedostatku kvalifikované péče o osoby s demencí v nemocničním prostředí.
Doporučuji, aby autorka výsledky své práce zveřejnila v podobě článku do
odborného časopisu.
Jaká opatření ke zlepšení kvality péče o pacienty s demencí v
českých nemocnicích navrhujete? Jak konkrétně budou tato opatření
ovlivňovat kvalitu života pacientů s demencí v nemocničním prostředí?
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* 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

