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Téma posuzované práce je vhodně zvoleno pro svou aktuálnost. Míra informovanosti

a edukace klientů je v současné době často diskutovanou problematikou, která by měla být

samozřejmostí ve všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Týká se všech nemocných

tedy nejen hospitalizovaných, ale i ambulantně ošetřovaných. V souvislosti s operačním zákrokem

nabývá tato potřeba na významu a důležitosti.

V teoretické části je stručně uveden přehled gynekologických operací, specifika

gynekologické operativy, včetně předoperační a pooperační péče. Dále definuje a formuluje obecně

edukační činnost sestry v rámci ošetřovatelského procesu. Studentka cituje dané téma vhodným

stylem a prokazuje správnou orientaci v poznání tohoto problému.

V empirické části byl stanoven hlavní cíl, který se zabývá úrovní a rozsahem edukace

hospitalizovaných žen na oddělení operační gynekologie. Pro výzkum byla zvolena metoda

dotazníkového šetření. Zpracování a následná analýza získaných informací je pro větší přehlednost

uvedena v grafech a tabulkách a je jednotlivě rozebrána, popsána a zajímavě komentována.

Způsob diskutování výsledků prezentuje míru znalosti a zaujatosti předoperační a pooperační péče v

gynekologii, informovanosti a edukace v rámci ošetřovatelského procesu.

Práce je nesporným přínosem pro oddělení operační gynekologie, kde byl průzkum

realizován. Z pohledu poznání, co samy klientky preferují a považují za důležité, dokladování

nezastupitelnosti a významu sestry v roli edukátorky i z hlediska zjištění a přiznání si určitých

rezerv v této činnosti.

Výběr literárních pramenů, způsob zpracování a předložený seznam literatury opět potvrzuje

znalosti a zkušenosti v oblasti operační gynekologie.

Práce obsahově i formálně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Doplňující otázky k obhajobě:

1. Co Vás nejvíce v dotazníkovém šetření překvapilo a které informace vy sama
pokládáte za nejdůležitější?

2. Jaká opatření a nápravy na základě zjištěných rezerv v oblasti edukace se budete
snažit zavést na svém pracovišti?
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