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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Chrást Jméno: Štěpán Osobní číslo: 465738
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Využití paliativní péče v intenzivní medicíně

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

29

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 19

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

10

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

39

5. Celkový počet bodů 97

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Účastnil jste se někdy vy osobně paliativního konzilia u terminálně nemocného pacienta?

2. Hovořil jste se členy paliativního týmu o jejich práci?

3.  Domníváte  se,  že  by  zařazení  tématu  paliativní  péče  do  vzdělávání  středního  zdravotnického  personálu
zlepšilo/změnilo přístup zdravotníků k terminálně nemocným pacientům?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

V teoretické části autor jasně vymezuje základní pojmy a vysvětluje důležitost propojení paliativní péče s péčí
intenzivní. Velmi hezky jsou zde popsány principy paliativní péče a základy komunikace s terminálně nemocným
pacientem.
Dále  autor  v  teoretické  části  podrobně  popisuje  základní  diagnózy  zkoumaných  pacientů  včetně  příznaků,
diagnostiky a léčby daných onemocnění. Dle mého názoru jsou zde zbytečně podrobně popisované další diagnózy
zkoumaných pacientů, osobně bych tuto část úplně vynechala.
Praktická část se skládá ze tří kazuistik terminálně nemocných pacientů. Úvod každé kazuistiky je tvořen velmi
pěkným uvedením do  problematiky  daného  pacienta  -  podrobná  anamnéza  (osobní,  rodinná,  farmakologická,
pracovní,...), nynější onemocnění a zhodnocení stavu pacienta při přijetí. Následuje popis jednotlivých paliativních
konzilií, který podrobně ukazuje práci členů týmu, spolupráci s rodinnými příslušníky a přípravu pacienta na důstojné
a poklidné umírání dle jeho přání.

Autor si pro svou práci zvolil originální téma, které je v současné době čím dál více aktuální. Nejen že zdravotníci
pečující o pacienty v terminálním stadiu onemocnění nemají čas se věnovat jejich psychické pohodě, ale velká část
sester i lékařů se komunikace s terminálně nemocným pacientem bojí a raději se jí vyhýbá. Lze si jen přát, aby v
každém zdravotnickém zařízení paliativní tým existoval, a aby co nejvíce pacientů umíralo poklidně v prostředí,
které si sami určí.
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