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Hodnocení závěrečné bakalářské práce

Příjmení a jméno: .... Šubrtová Kateřina .....

Název závěrečné práce: Podávání stravy pacientům .

Vedoucí práce: ... Bc.Vaňková Dana .....

1. Volba tématu
Zvolené téma je dost neobvyklé a náročné pro studentku oboru všeobecná sestra, ale jistě
velice přínosné pro budoucí praxi, neboť výživa je nedílnou součástí ošetřovatelské péče o
pacienta / klienta.

2. Teoretická část
Stručným a výstižným způsobem je popsána základní problematika výživy pacientů,
hodnotící kritéria nutričního stavu a v neposlední řadě i organizace nutriční péče. Jsou
použity názory uznávaných odborníků na výživu a materiály platné ve FN RK.

3.Empirická část
Cíle výzkumu jsou jasně definovány a zabývají se podstatou problematiky výživy z pohledu
sestry.
Do zkoumaného vzorku byly vybrány kliniky z různých oborů medicíny, což umožňuje
celkový pohled na stravování klientů v rámci celé fakultní nemocnice Hradec Králové.
Zpracovatelka zvolila anonymní dotazník, otázky jsou jasně a stručně definovány.
Kladně lze hodnotit osobní přístup autorky při rozdávání dotazníku.
Autorka velmi pěkně a přehledně zpracovala výsledky do tabulek a grafů.
V diskusi jsou otázky vysvětleny, popsány pozitivní i negativní zjištění.Autorka se zamýšlí
nad výsledky, hodnotí a navrhuje možná řešení.
Dotazník i výsledky práce by se daly využít pro další výzkumy v rámci FN RK - zkvalitnění
péče o pacienty.

4. Závěry práce
V závěru práce jsou stručně shrnuty cíle a výsledky celé práce. Uvedení pozitivních i
negativních výsledků lze využít k motivaci i k dalšímu vzdělání sester v oblasti péče o výživu
a stravování pacientů v nemocnici.

5. Literatura a práce s literaturou
V práci je použita odborná literatura od renomovaných odborníků z oboru výživy. Myslím si,
že nebylo třeba čerpat z internetových stránek kde ne vždy je uveden autor.

6. Kvalita příloh
Přílohy jsou velmi pěkně zpracovány a lze jich využít pro každodenní práci sester. Nechybí
použitý dotazník se žádostí o výzkum.

7. Celkové stanovisko oponenta
V teoretické části je popsaná všeobecná problematika výživy, ale i organizace nutriční péče
ve FN HK. Nechybí popis činností jednotlivých skupin pracovníků kteří j sou zapoj eni do péče
o výživu pacientů.
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Myslím si, že nebylo snadné proniknout do dané problematiky výživy a právě proto je dle
mého úsudku tato práce velmi zdařilá. Práce je výstižná a obsahuje to nejdůležitější co o dané
problematice lze říci v rozsahu této práce.

Otázky k diskusi:
1/ Zda z pohledu autorky byl nějaký rozdíl v přístupu sester k výživě na jednotlivých
odděleních ?
2/ Konkrétní představa autorky o spolupráci sester, nutričních terapeutů, pacientů ?
3/ Proč si autorka vybrala téma výživy ?

8. Klasifikace bakalářské práce - velmi dobře

Datum: .... 20.5 ..2008 ....

Podpis oponentura: Barešová Hana
vedoucí nutriční terapeutka


