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1. Volba tématu
Autorka si vybrala pro svoji bakalářskou práci téma aktuální a veřejně medializované.
Předmětem její bakalářské práce je léčba močové inkontinence moderními operačními
metodami a jak jsou, zejména nové operační metody, vnímány ženami. Pro porovnání
zařadila do výzkumu soubor žen léčených konzervativními metodami.

2. Teoretická část
Autorka v této části práce seznamuje s anatomií a fyziologií dolního močového ústrojí u žen,
s pojmem a dělením inkontinence a také s možností léčby. Část bakalářské práce je věnována
podílu sester na péči o inkontinentní ženy.Oceňuji tu část práce, kde se zamýšlí nad prevencí
inkontinence a nad tím, že má inkontinence moči dopad na většinu potřeb ve všech úrovních
pyramidy Maslowovy hiearchie životních potřeb.Autorka prezentuje dostatek odborných
znalostí v této problematice, který doplňuje relevantními názory autorů působících v této
oblasti.

3.Empirická část
Tato část práce je věnována výzkumu prováděném mezi klientkami urogynekologické
ambulance. Cílem bylo zjistit úspěšnost léčby ryze subjektivním hodnocením klientek. To
znamená do jaké míry jsou ženy spokojena s použitou léčbou a jestli léčba změnila jejich
obtížnou situaci.Jako metoda výzkumu byla autorkou zvolena forma anonymního dotazníku.
Celkový počet žen, které vyplňovaly dotazník bylo 48. Polovina žen byly ty, které byly
léčeny konzervativními metodami. (24) Druhá polovina žen byla operována.(24) Soubor žen
léčených operačními metodami byl dále rozdělen na skupinu žen, u kterých byla použita
závěsná operace podle Burche, metoda pásky TVT a TVT -O. Autorka došla v závěru
výzkumu ke shrnutí získaných výsledků. Dokazuje, že je patrná nejvyšší spokojenost klientek
s nejnovější metodou TVT-O a dochází k výraznému zlepšení situace u těchto žen.
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4.Závěr práce
Autorka hodnotí výsledky zvolené metody své práce. Oceňuji bohatou diskusi, konkrétní
závěry, které jsou konzistentní s předcházejícími kapitolami práce. V závěru autorka docháází
k cíli, který si stanovila.

5. Literatura a práce s literaturou
Prostudováno bylo 23 titulů odborné literatury, poznatky z ní byly v práci plně využity

6. Kvalita příloh
Práci doplňují přílohy a dotazník

7. Bakalářská práce má vysokou úroveň. Celkový dojem je velmi dobrý. Text je
formulován obratně a bez chyb i formálních nedostatků. Uspořádání práce je přehledné a
pěkné.

Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. Jak byste pěstovala správné reflexy pro vyprazdňování močového měchýře u dítěte?
2. Jsou vhodné nějaké cviky na posilování břišní svaloviny?
3. Jak byste edukovala pacientku v péči o kůži?
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