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1. Volba tématu

Velice vhodná vzhledem k incidenci především kolorektálního karcinomu, ale i zánětlivých
onemocnění GIT či úrazů.

2. Teoretická část

Obsahuje 32 stran, které jsou rozdělené do dvou větších celků.

V první části autorka podává ucelený přehled všeobecných teoretických poznatků o kvalitě
života, včetně kvality života stomiků.

Druhá část se rozsáhle zabývá problematikou kolostomií od historických dat přes teorii
operační léčby, stomických pomůcek, ošetřování stomií, životního stylu kolostomiků až po
sociální zabezpečení stomiků.

3. Empirická část

Obsahuje 34 stran, k výzkumu autorka použila formu nestandardizovaného dotazníku
s hlavním cílem posoudit kvalitu života pacientů s kolostomií. Dotazník byl rozdán
pacientům chirurgické kliniky FN HK, na setkání pacientů/klientů s kolostomií v rámci
prezentace firmy Coloplast a autorka využila i internetovou formu. Jeho vyplnění bylo
dobrovolné a anonymní.

Výsledky jsou graficky dobře znázorněny i komentovány. Pozitivním zjištěním výzkumu je
nezanedbatelná část pomoci a podpory při řešení problémů spojených se zavedením stomie ze
strany zdravotnického personálu (27,6%), který se musí zaměřovat nejen na odborné
problémy, ale i na psychickou stránku pacienta. V této oblasti mají samozřejmě největší oporu
pacienti ve své rodině (79,3%). Podstatné ovlivnění kvality života potvrdilo 71,2%
respondentů, což svědčí i přes velké pokroky ve vývoji kolostomických pomůcek o rezervách
v této oblasti, ale i v oblasti psychických bariér pacientů.

V diskusi autorka hodnotí cíle práce, které se jí podařilo splnit.
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4. Závěr práce

Závěr je shrnutím tématu bakalářské práce, kde se opakují některé výsledky výzkumu a
autorka se též vyjadřuje k hrozivé incidenci kolorektálního karcinomu v České republice a
potřebě celo společenské kampaně preventivních opatřeních tohoto onemocnění.

5. Literatura a práce s literaturou

Použitá literatura byla vhodně vybrána, autorka uvádí 39 citací, pro lepší orientaci by měly
být očíslované.

6. Kvalita příloh

Velký počet příloh, celkem 12, kde je obsažen dotazník použitý pro výzkumnou část,
fotografická dokumentace pomůcek a ochranných prostředků pro péči o pacienta s kolostomií,
Kluby stomiků v ČR, Charta práv stomiků, péče o vyprazdňování stomií či regionální
diferenciace výskytu kolorektálního karcinomu.

7. Celkové stanovisko oponenta

Bakalářská práce je zpracována velmi podrobně, teoretickou i empirickou část hodnotím i
přes pravopisné chyby jako kvalitní.

Otázky: 1. Jaká je patologická hranice pravidelně konzumovaného alkoholu, jejíž překročení
by mělo být spojeno se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu?

2. Jakou máte představu o počtu a využívání odborných konzultací stomasester ve
ve Vaší nemocnici?

8. Hodnocení
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