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Autor: Eva Pazderová

stomiemi

Bakalářská práce studentky E. Pazderové má 118 stran, z toho vlastní práce je na 86
stranách. Součástí je 20 grafů, 23 tabulek, 12 příloh a seznam odborné literatury a
informačních zdrojů. Práce je psána srozumitelnou češtinou s minimálním množstvím
gramatických chyb. Pokud se tyto objevují, jsou důsledkem používání dlouhých souvětí
s absencí interpunkcí.
1. Volba tématu
Komplexní péče o stomické pacienty je téma závažné a pro ošetřovatelskou praxi stále
velmi potřebné. Je poměrně časným tématem prací tohoto druhu. Studentka měla
ulehčenou úlohu v opoře velkého množství informací z literatury v dané problematice.
2. Teoretická část
Tento segment je velmi dobře zpracovaný, přehledně uspořádaný a vyčerpávající.
3. Empirická část
Cíle práce jsou jasně a přesně definované. Autorka použila formy dotazníku s 21
otázkami. Odpovědi vyhodnotila a graficky nebo tabulkově s přehledným komentářem
zpracovala.
K této části práce má oponent závažnou připomínku. Týká se malého množství pacientů
(49) zařazených do souboru. Téma tohoto druhu by si zasluhovalo nejméně 3 až 4násobný počet zkoumaných pacientů. Některé výsledky jsou zde poznamenány "hrou
malých čísel".
4. Závěry práce
Cíle práce byly splněny. Výsledky empirické části jsou shrnuty na straně 84-86. Nejsou
překvapující, ani nové. Konvenují s poznaným, známým a očekávaným.
5. Literatura
Seznam literatury, informací www. stránek a legislativných dokumentů je úctyhodný.
Studentka prokázala, že informace umí utřídit a účelně s nimi pracovat.
6. Přílohy
Práce má 12 příloh. S tématikou práce přímo souvisejí. Jsou pečlivě zpracované. Mají
široký informační záběr, včetně přehledu stravovacích doporučení, Charty práv stomiků a
seznamu stomických klubů v ČR.
7. Celkové hodnocení
Bakalářská práce E. Pazderové je dobře komponovaná, přehledně dělená a velmi pečlivě
vypracovaná. Má bohatou teoretickou část a diskusi. K empirické části mám výhradu
k malému souboru zkoumaných pacientů. Výsledky práce potvrzují známá fakta a
vědomosti. Autorka sama prokázala, že s komplexní péčí o stomiky má bohaté vlastní
zkušenosti.
Otázky k diskusi
a) Rozdílnost péče o pacienta s ileostomií a kolostomií.
b) Co myslí autorka práce pod pojmem .multídísciplinémí tým při péči o stomiky"?
8. Klasifikace
Bakalářskou práci "Komplexní pece o klienty se střevními
hodnotím jako v e Im i dob r o u.
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