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1. Volba tématu

Téma bakalářské práce bylo zvoleno vhodně,neboť diabetes se stal celosvětovým
zdravotně - sociálním problémem.Závážnost diabetu je umocněna jeho druhotnými
projevy.jeho komplikacemi (akutní,pozdní).Diabetes je nejčastější příčinou získané
slepoty,amputací dolních končetin pro gangrénu a jednou z nejčastějších příčin
ischemické choroby srdeční.Časný screening a diagnostika diabetu v populaci,časná
diagnostika komplikací,screening rizikových faktorů makroangiopatie,oblast terapie
,jejíž součástí je i edukace, paří mezi hlavní programy oboru diabetologie.

2. Teoretická část

Tato část je rozdělena do 3 bloků. V l.bloku nás autorka seznamuje s pojmem edukace a
zabývá se edukací obecně, tj.fáze a formy edukace,obsah edukace,prostředky edukace a
organizační zajištění.Blok 2.a 3. je věnován klasifikaci diabetu a rozdělení komplikací
na akutní a chronické.Komplikace diabetujsou popsány jasně,srozumitelně a
v dostatěčné šíři - pato geneze ( viz. přílohy),klinický obraz a léčba.
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3. Empirická část

Cíle práce jsou v empirické části definovány srozumitelně, tzn. zmapovat edukovanost
diabetiků a všeobecných sester o vzniku možných komplikací související s DM a
navrhnout edukační plán,jehož obsahem je prevence diabetické nohy.

Pro výzkum zvolila autorka metodu dotazníku,použila kombinaci uzavřených i
otevřených otázek. Dotazník pro pacienty se skládá ze čtyř částí a obsahuje 21
položek.První část obsahuje úvodní dopis,druhá část se skládá z demografických
údajů,třetí část z obecně informativních otázek a čtvrtá část obsahuje otázky vědomostní.
Dotazník pro zdravotní sestry se také skládá ze čtyř částí a obsahuje 19 položek ..

Pro svůj záměr získala autorka 27 respondentů z řad pacientů (diabetiků) a 15
respondentů z řad všeobecných sester pracujících na lůžkovém oddělení.Vznikají tak 2
skupiny se kterými autorka pracuj e,zj išťuje jejich znalosti a porovnává je.

Způsob prezentování výsledků je dostatečný, názorný a srozumitelný.Zvlášťě kladně
hodnotím,jak autorka přihlíží k věkovým odlišnostem ve vnímání a schopnosti učení u
respondentů,což značně ovlivňuje výsledky hodnocení.

U autorky oceňuji nápad zmapovat znalosti týkající se komplikací diabetu s kterými
všeobecné sestry disponují a možnosti využití těchto znalostí v edukaci diabetiků.
Ze závěru vyplývá,že edukace diabetiků v tomto zdravotnickém zařízení má určité
nedostatky.Autorka navrhuje i řešení a to formou pravidelného vzdělávání sester, účastí na
odborných seminářích a stážemi v diabetologických a podiatrických centrech.

Poslední částí této práce je návrh edukačního plánu pro diabetiky v oblasti prevence
vzniku diabetické nohy a edukační materiál.Domnívám se,že edukační plán je v praxi
dobře realizovatelný a splňuje všechny požadavky správně poskytované edukace
zabývající se tímto problémem. Důležitým doplňkem je i edukační brožura.
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4. Závěry práce

Závěrečné shrnutí u jednotlivých částí výzkumu je jasné a věcné.
Hlavní přínos této práce vidím v uvědomění si,že edukace je celoživotním vzdělávacím

procesem,jehož základem je opakování a aktualizace nových informací o problematice
diabetu. Zjištěné nedostatky u zdravotnických pracovníků autorka navrhuje řešit na poli
dalšího vzdělávání všeobecných sester.

Autorka tak potvrzuje, že edukace by neměla být pouze doménou diabetologických
edukačních sester či sester podiatrických,ale všech zdravotnických pracovníků, kteří o
diabetiky pečují.

5. Literatura a práce s literaturou

Literatura je tvořena čtrnácti citacemi a třiceti podklady z elektronických zdrojů.

6. Kvalita příloh

Příloha je přehledná a tvořena devíti dokumenty.
Přehledné j sou i seznamy tabulek, zkratek a grafů.

7. Celkové stanovisko oponenta k práci

Bakalářská práce splňuje předpokládaná kriteria a je napsána srozumitelně.
Z výsledku dotazníku jasně vyplývá, že dotazovaní respondenti sice mají povědomost
o komplikacích diabetu,ale hlavně komplikacích akutních. Ovšem pozdní komplikace
diabetu nejsou někdy spojovány s diabetemjako chorobou takovou vůbec např
.CMP,IM.,ICHDK s následným vznikem defektů na dolních končetinách.
Autorka se dotýká velice citlivého problému - poskytování edukací.Přestože edukace
byla postavena na rověň ostatním terapeutickým metodám v diabetologii,její význam
je stále opomíjen a podceňován,nejen pacienty ,ale i samotnými zdravotníky. Otázku
zde jistě hraje i ekonomická stránka této věci.
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Otázky k diskusi:

Výskyt pozdních komplikací diabetu má stále vzrůstající tendenci,dokážete vysvětlit
proč?
V čem spočívá diagnostika diabetu?

8. Klasifikování bakalářské práce

Práci klasifikuji výborně.
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