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Posudek 
 
Aktuálnost a obtížnost tématu 
Vzhledem ke specifické problematice péče o pacienty na domácí parenterální výživě 
je zvolená problematika aktuální. Téma je náročnější na teoretické poznatky, 
obtížnost odpovídá bakalářské práci.  
 
Teoretická část 
Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Sběr a analýza dat byla získána přímo 
prací s pacienty na domácí parenterální výživě v nutriční ambulanci. K analýze svých 
dat použila vzhledem k problematice poměrně uspokojivý soubor, který tvořilo celkem 
20 pacientů. Práce v teoretické části shrnuje obecné informace o indikaci domácí 
parenterální výživy, dělení, složení a komplikacích parenterální výživy. Hloubka 
analýzy překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá bakalářské práci.  
 
Empirická část 
Studentka poměrně jasně formuluje hypotézy práce, které byly založeny na sběru a 
analýze dat získaných vyšetřováním dotazníkovou metodou. Hloubka analýzy 
překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá bakalářské práci. Studentka 
v diskuzi poukazuje na zlepšení kvality života a subjektivního pocitu pacientů ve 
srovnání s hospitalizací. Přínosem práce je poukázat na problematiku přechodu 
pacientů na parenterální výživě z nemocničního do domácího prostředí, jehož dobrá 
kompenzace je dána nejen zdravotnickou péčí, ale i dobrou informovaností a 
samotným přístupem pacientů.  
 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací. 
 



Celkové hodnocení práce  
Autorka si za téma své práce zvolila problematiku u specifické skupiny pacientů. 
Velice uspokojivě zpracovala teoretickou stať o vyšetření a zhodnocení nutričního 
stavu pacienta, parenterální výživě a jejich indikacích, kontraindikacích a 
komplikacích. Výzkumná část práce, založená na sběru a analýze dat získaných 
dotazníkovou metodou sice nepřináší zcela zásadní nové výsledky, ale velmi oceňuji 
, že koncepce dotazníku a otázky byly vytvořeny pacientkou. Tato práce ukazuje na 
nutnost komplexnosti péče o pacienty na parenterální výživě a zlepšení kvality jejich 
života v domácím prostředí.  
 
Práce odpovídá požadavk ům kladeným na bakalá řskou práci. 
 
Doporu čuji práci k obhajob ě. 
 
Práci klasifikuji stupn ěm výborn ě. 
 
 
Jinak nemám otázky či připomínky k práci. 
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