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Práce má celkem 73 stran, z toho vlastní práce s přehledem literatury obnáší 64 stran, zbytek
tvoří přílohy. Práce je psána celkem srozumitelnou češtinou s přípustným množstvím
gramatických chyb. Některé jsou přebrány od firemní literatury (např. str. 35), jiné jsou
osobité (např. str. 58). Autorka používá místy nezdařilých formulací, které mění, anebo
mohou měnit význam původně dobré myšlenky nebo faktu (např. str. 11.... kdeko-li na
tlustém střevě a konečníku, ... na způsob Hartmanovy operace atd.).
Volba tématu. Stomie a péče o stomiky je stále aktuálním tématem. Úroveň poskytované
péče a stomické pomůcky ovlivňují významným způsobem kvalitu života pacientů se
založenou stomií. Práce má teoretickou a empirickou část.
Teoretická část. Autorka si vybrala téma, o kterém bylo hodně napsáno a mnohé řečeno. Je
však stále aktuálním topikem četných ošetřovatelských konferencí. Není náročné shromáždit
k této problematice i v krátké době velké množství literatury. To autorka provedla a úspěšně
zvládla. Výběr informací a jejich seřazení tvoří kontinuální a logicky konstruovaný teoretický
celek. Místy se dostává do roviny, která je nad možností její dosažené erudice. To je však věcí
odborné supervize.
Empirická část. Cílem práce bylo zjistit stav vědomostí a kvalitu ošetřovatelské péče o
stomii u sester z vybraných oddělení nemocnice v Bruntálu. Autorka metodicky použila
dotazník s 20 otázkami. Provedla vyhodnocení odpovědí od 75 sester, a to graficky i slovním
komentářem. Vyšetřovaný soubor je dostatečný. Nebyl to však úkol těžký, protože použila
dotazníku zjiné bakalářské práce (uvedeno v textu). K některým výsledkům, respektivě
grafům, mám připomínky. Jako příklad uvádím graf č. 8 aj eho komentář (str. 45, 57).
Dosažené výsledky si zde odporují. Samotnou otázku by bylo třeba lépe formulovat a
specifikovat. Autorka prokázala, že je schopna odpovědi vytřídit a výsledky interpretovat.
Seznam literatury odpovídá obsahu i rozsahu stanoveného tématu. To samé platí o kvalitě
příloh.
Závěry práce a celkové stanovisko. Jde o práci potřebnou. Autorka zvládla jak teoretickou,
tak empirickou část. K jejím vlastním závěrům mám následující připomínky a otázky, které
by měly být věcí diskuse při obhajobě:

1. Jaká je frekvence stomií na sledovaných odděleních nemocnice za určité období (např.
1 roku). S množstvím stomií rostou i zkušenosti v ošetřovatelské péči. Existuje
v nemocnici stomická poradna, stomasestra?

2. Kvalita poskytované péče je ovlivněna řadou faktorů. Úroveň znalostí zdravotnického
personálu je pouze jednim z nich. V daném případě by bylo zajímavější znát názor
samotných pacientů - stomiků.
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