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1. Volba tématu
Téma této bakalářské práce je vhodně zvolené a pro sestry přínosné. Dobrá spolupráce
fyzioterapeuta a všeobecné sestry pomáhá ke zlepšování kvality života pacientů, klientů.

2. Teoretická část
Tato část obsahuje 42 stran. Je rozdělena do 5 kapitol. V prvé části nás autorka seznamuje
s pojmem rehabilitační ošetřovatelství, historií rehabilitace a historií domácí zdravotní péče.
V další kapitole jsou uvedeny formy péče o pohybovou aktivitu nemocného a komplikace, ke
kterým dochází, není- li tato aktivita podporována. St. Kapitola o manipulaci s nemocným,
doplněna obrázky. Příklad ošetřovatelské péče u pacienta po cévní mozkové příhodě vhodně
doplňuje spolupráci obou profesí. Závěr teoretické části tvoří přehled poloh a možnosti
přesunu pacienta včetně nácviku chůze a podpory soběstačnosti včetně pomůcek a jejich
využití při péči o sebe sama. Autorka cituje 14 autorů.

3. Empirická část
Tato část obsahuje 41 stran.. Metodou výzkumu byl dotazník s 15 otázkami pro pacienty a
dotazník o 16 otázkách pro zdravotní sestry. V této části si autorka potvrzuje své zkušenosti
s rehabilitačním ošetřovatelstvím v rámci Domácí zdravotní péče a spokojeností pacientů
s touto péčí. Potvrzuje důležitý předpoklad úspěšnosti společné péče všeobecné sestry,
fyzioterapeuta a rodiny. Seznamuje nás i se složením jednotlivých diagnóz, vyskytujících se
při péči v Agenturách domácí zdravotní péče. Empirická část je doplněna pěknými grafy a
komentářem.
V diskusi autorka shrnuje cenné výsledky šetření.

4. Závěry práce
Dobře komentovány. Hlavní přínos práce vidím ve zpracování tématu, které nebylo ještě
takto zpracováno. Je přínosné pro sestry i fyzioterapeuty.

5. Literatura a práce s literaturou

Autorka prostudovala 11 titulů, použila i internetové stránky. Literaturu vhodně využila
v textu.

6. Kvalita přfleh
V příloze uvedeny dotazníky, grafy, seznam literatury, BartIův test základních všedních
činností, obrazová příloha.

7. Celkové stanovisko
Práci hodnotím jako přínosnou.
Diskutovat bychom mohli k těmto okruhům:
1. Co byste doporučovala ke zlepšení v rámci spolupráce sester a fyzioterapeutů?
2. Myslíte si, že by kurzy pro rodinné příslušníky v rámci péče o své příbuzné, pomohly
ke zkvalitnění péče o ně?
3. Předávání názorných kreseb a návodů nácviku soběstačnosti zpravidla příbuzným chybí. Je
možné tuto situaci řešit a jak?

8. Práci klasifikuji: výborně
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