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1. Volba tématu

Zvolené téma vhodně upozorňuje na toto onemocnění (v situaci množících se klíšťat).

2. Teoretická část

Tato část obsahuje 29 stran, má 4 kapitoly. Autorka zde jasně definuje pojmy infekce a
Lymeská borelioza, a to od historie vzniku, k diagnostice, léčbě až po nové poznatky.
V další kapitole se autorka věnuje imunizaci a nabídce lékáren, zmiňuje výzkum z texaské
univerzity.
Závěr této části tvoří výchova ke zdraví a metody výchovy a prevence.
Autorka cituje 9 autorů, prokazuje dostatek poznatků a názorů na problematiku.

3. Empirická část

Tato část obsahuje 30 stran, ve kterých si autorka stanovila hypotézu o možných nedostatcích
vaktivní účasti voblasti prevence a o objevení neuspokojivých výsledků ve způsobu
odstraňování klíštěte. Hypotézy se potvrdily.

K výzkumu autorka zvolila metodu anonymního dotazníkové šetření. Dotazník si vypracovala
sama podle svých zkušeností z ordinace praktického lékaře a na základě prostudované
literatury. Provedla pilotní studie u 1Ó pacientů a na základě zjištěných, špatně kladených
otázek, dotazník upravila. Šetření se zúčastnilo 113 klientů praktického lékaře (autorka
pracuje jako sestra v ordinaci praktického lékaře a sama klienty vyzývala k vyplnění).
Výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek, doplněny grafy a komentářem, který
neobsahuje z otázek ty správné odpovědi. Ty autorka uvádí v diskusi k jednotlivým otázkám.

4. Závěry práce

Po zjištění nedostatků v informovanosti o prevenci a manipulaci s klíštětem (doplňuje
obrázky) vypracovala autorka edukační materiál a chvályhodné je její rozhodnutí seznámit
klienty s výsledky výzkumu a edukace. Materiál poskytne ordinacím dalších praktických
lékařů. Téma potvrzuje aktivní podíl sestry v ordinaci praktického lékaře v řešení tohoto
problému. V tom vidím hlavní přínos práce a hodnotím přístup autorky.
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5. Literatura a práce s literaturou

Autorka prostudovala 16 titulů, některých vhodně v textu využila.

6. Kvalita příloh

V příloze je uveden seznam literatury, zkratek a značek, seznam tabulek a grafů, dotazník,
návrh edukační brožury.

7. Práci hodnotím jako velice pěknou a přínosnou.

Během obhajoby práce doporučuji diskutovat k těmto otázkám:

1. Máte možnost účastnit se vzdělávání se sestrami z ordinací praktických lékařů a kde?
2. Jak byste organizačně zajistila srovnávací informace od jiných praktických lékařů?
3. Jak uvedete do praxe svůj návrh edukační činnosti?

8. Bakalářskou práci klasifikuji jako výbornou.
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