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Oponentský posudek bakalářské práce na téma "Okolnosti vzniku úrazů dětí vyžadujících
hospitalizaci" studentky IV. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství Sabiny Slavíčkové.

K bodu 1.Volba tématu.
Posluchačka Sabina Slavíčková si zvolila téma, které je v současnosti velmi aktuální. Po
několik posledních let je patrný nárůst dětských úrazů v celé České republice. Okolnosti
vzniku dětských úrazů byly v posledních letech ovlivněny zavedením některých nových
sportovních aktivit dětí a mladistvých (kolečkové brusle, skateboard, snowboard, cyklokros a
pod.) .

K bodu 2. Teoretická část.
V teoretické části si posluchačka vymezila cíle, kterých chce dosáhnout.. V základě se opírá o
program Světové zdravotnické organizace "Zdraví 21" s konkrétními cíli na dětskou populaci
z hlediska úrazů, nehod a násilí. Teoretická část její práce charakterizuje psychomotorický
vývoj dětí i ohrožení jejich zdraví úrazem v dané věkové kategorii, výstižně popisuje
mechanizmy úrazů jednotlivých části dětského organizmu, v rámci možností ovlivnění
dětských úrazů představuje preventivní programy a uvádí statistická data o hospitalizaci
poraněných dětí v naší republice v letech 2004 a 2005. Problematiku, které se chce prakticky
věnovat zřetelně definuje. Poznatky, které o problému získala jsou dostatečné pro toto
sdělení. Výběr jejich názorů na daný problém je relevantní.

K bodu 3. Empirická část.
Posluchačka dobře definuje výzkumný problém. Zkoumaný soubor 299 dětí,
hospitalizovaných na Oddělení dětské chirurgie Krajské nemocnice v Pardubicích a
rozdělených do kategorií dle stáří je dostatečný pro získání informací o zadaném tématu.
Vytvořený dotazník pro poraněné hospitalizované děti, ev. jejich rodiče, částečně vychází ze
zkušenostíj. pracoviště. Je dostatečně obsáhlý, aby splnil požadované cíle.
Výsledky jsou prezentovány popisnou i grafickou formou, jsou srozumitelné, přehledné a
správně okomentované, v základních údajích se shodují s celostátními ukazateli. Poměrně
vysoké % použití celkové anestézie u poraněných dětí svědčí o zlepšení komfortu dítěte při
vyšetření a ošetření (bolest), výkon prováděný v celkové anestézii se zkvalitní, samozřejmě se
mohou uplatnit ij. faktory, např. vyšší % závažnějších úrazů jak uvádí posluchačka. Diskuse
k jednotlivým výsledkům je přínosná, některé výsledky byly porovnány s celostátními
ukazateli.
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K bodu 4. Závěry práce.
Posluchačka výstižně shrnuje získané údaje o okolnostech úrazového dění sledovaného
souboru.
Hlavním přínosem práce je zmapování okolností vzniku úrazů u 299 dětí hospitalizovaných
na Oddělení dětské chirurgie Krajské nemocnice v Pardubicích v období 11 měsíců. Získané
údaje je možné použít při školních besedách o prevenci úrazů v daném městě nebo kraji. To
již posluchačka udělala, když se svými spolupracovníky nabídla školám účastnit se besed
s úrazovou tématikou přímo na Oddělení dětské chirurgie

5. Literatura a práce s literaturou.
Posluchačka čerpala z 18 českých nebo československých citací. Tři z nich byly publikovány
v 90. a jedna v 80. letech minulého století. Literaturu používá uvážlivě.

6. Kvalita příloh.
Všechny přílohy jsou kvalitní.a přehledné.

7. Celkové stanovisko oponenta k práci.
Posluchačka Sabina Slavíčková pojala velkoryse úkol vypracování bakalářské práce. Svědčí
o tom pečlivé a na vysoké odborné úrovni zpracované jednotlivé kapitoly sdělení.
V bakalářské práci prezentované téma je ojedinělou prací v rámci naší republiky. Autorka
sama a vedení Oddělení dětské chirurgie by měly uvážit přednesení této práce v sesterské
sekci 53. kongresu dětské chirurgie v Mikulově v říjnu 2007.
Po formální stránce splňuje práce požadovaná kriteria.

Body pro diskuzi:
1. Vysvětlit pojem polytrauma.
2. Organizace dětských traumatologických center v naší republice.
3. Popáleninové trauma u batolete

8. Klasifikace bakalářské práce oponentem.
Hodnotím stupněm výborně.
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