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1. Volba tématu
V současnosti kdy hranice důchodového věku se u celé populace posouvá nad 60 let a u
mužů dokonce na 65 let, by každý člověk chtěl nejenom udržet pracovní tempo
v zaměstnání a vyrovnat se mladším kolegům, ale též by potřeboval, aby mu zbylo i
dostatek životní síly a elánu právě do penzijního období. Avšak se zrychleným způsobem
života, s dlouhodobým pracovním vypětím a ze všech stran se zvyšujícími nároky na
každého jedince stoupá výskyt určitých chorob a mezi ně u mužů patří i rakovina prostaty.
Téma je velice vhodně zvolené, stává se dokonce problémem celospolečenským. Je to
otázka fyzického postižení, jde o narušení stránky emocionální i psychické. Potíže
nastanou i v mezilidských vztazích nejen v rodině, ale i mezi přáteli. Více či méně dochází
k omezení téměř veškerých dosud pěstovaných aktivit - zájmy, záliby, sport, koníčky.

2. Teoretická část
Autorka perfektně setřídila do samostatných oddílů teoretické poznatky týkající se
nádorového onemocnění - karcinom prostaty. Zmiňuje se o anatomii prostaty, zabývá se
symptomatologií a diagnostikou karcinomu. Podrobně popisuje i užívané léčebné
přístupy, které porovnávala s hlediskem pacientů empirickým šetřením.
Kladně hodnotím zakomponování samotné předoperační i pooperační péče z pohledu
sester. Uvedla i nejčastější ošetřovatelské diagnózy právě s předoperační a pooperační
péčí související.
Velice pěkně je podána část pojednávající o kvalitě života nemocných s maligním
onemocněním a část poukazující na možné komunikační problémy.

3. Empirická část
Cílem empirické části bylo porovnat kvalitu života nemocných s rozdílnou chirurgickou
léčbou karcinomu prostaty, porovnat jejich pocity, pracovní tempo, schopnost věnovat se
nadále zálibám a rozvíjet společenské vztahy.
Vyhodnocení je provedeno na základě dotazníkové metody s přehledným tabulkovým a
grafickým znázorněním. Každá položka je v komentáři slovně rozebrána. V některých
momentech to malinko budí dojem, že vybraný vzorek respondentů je co do uplynulé
doby od operace nesourodý neboť těžko porovnávat pocity a problémy pacienta 6 týdnů
od operace a pacienta 8 let po operaci. Autorka však na tento fakt v závěru diskuse
upozorňuje, takže si těchto zkreslujících aspektů při hodnocení byla vědoma.



4. Závěr
Práce dává ucelený přehled o závažném onkologickém onemocnění, které si autorka
vybrala. Svou prací prokázala, že vybrané problematice rozumí a o vlastním onemocnění
má podrobné znalosti, které může využít nejen při edukaci nemocného ajeho rodiny, ale i
k zaučení nových absolventek zdravotnické školy.
Práce není pojata pouze medicínsky neboť přiloženým ošetřovatelským plánem
předoperační přípravy prokázala, že i stránku ošetřovatelskou zvládla velmi dobře.
Kratičká anotace v českém a anglickém jazyce dotváří celkový obraz diplomové práce.

5. Literatura
Je předloženo 22 citací. Seznam literatury je přehledně seřazen a vhodně doplňuje text.
Ve většině případů je literatura použita jako zdroj informací, částečně i k porovnání
poznatků s vlastním šetřením.

6. Přílohy
Do příloh kromě grafického znázornění výsledků hypotéz a plánu ošetřovatelské péče
zařadila i plné znění dotazníku. Všechny přílohy jsou kvalitní a vhodně ukončují zvolené
téma.

7. Celkové stanovisko oponenta
Pro praxi práci hodnotím jako přínosnou. Je psána dobrým slohem a srozumitelně.
Zvolené téma je zpracováno na základě velmi dobrých znalostí dané problematiky proto
práci klasifikuji: výborně.

8. Diskuzní okruhy

a) význam psychoterapie v procesu vyrovnávání se s těžkou životní situací

b) výběr a druhy inkontinentních pomůcek v souvislosti s onemocněním

c) přínos Agentur domácí péče ve vztahu k onemocnění karcinomem prostaty

V Hradci Králové dne 23.5.2008


