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     Závěrečná práce o rozsahu 79 stran kromě příloh, je rozdělena do kapitol, které na sebe 

logicky navazují. 

 

Volba tématu: 

     Volba tématu je velmi aktuální vzhledem k dané problematice ošetřovatelské péče. 

 

     V úvodu práce studentka uvádí důvod volby tématu a stanovuje hlavní cíl bakalářské 

práce. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit celkovou spokojenost pacientů s léčbou 

pooperační bolesti. Dále si autorka stanovila i dílčí cíle mezi které patří např.: zmapovat 

intenzitu bolesti, vyvolávající faktory, rozdíly v poskytnuté analgezie a rozdíl ve vnímání 

bolesti mezi ženami a muži. 

 

Teoretická část: 

    Teoretickou část autorka rozdělila do 9ti kapitol, které na sebe logicky navazují. V prvních 

kapitolách se pisatelka zabývá vlastní definicí bolesti, její typologii, patofyziologii a 

diagnostikou. Dále podává ucelené informace o farmakologických a nefarmakologických 

možnostech terapie bolesti. Poslední kapitola se zaobírá organizací léčby bolesti. 

     Teoretická část je zpracována kvalitně s využitím adekvátních literárních zdrojů dané 

problematiky. 

 

Empirická část: 

Je stanoven cíl výzkumu, metoda výzkumu a výzkumný soubor. 



    Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit celkovou spokojenost pacientů s léčbou 

pooperační bolesti. 

     Dále si autorka stanovila i dílčí cíle mezi které patří např.: zmapovat intenzitu bolesti, 

vyvolávající faktory, rozdíly v poskytnuté analgezii a rozdíl ve vnímání bolesti mezi ženami a 

muži. 

    Základní metodou byl kvantitativní výzkum, který byl prováděn formou anonymního 

dotazníku. 

    Dotazníkového šetření se zúčastnilo 83 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

prezentovány dostatečně dle jednotlivých otázek dotazníku. K prezentaci získaných dat 

autorka použila procentuální a grafické znázornění. 

     Z výzkumu vyplývá, že jednotlivé dílčí cíle empirické části byly splněny. Alarmujícím 

zjištěním je jistě výsledek, že pouze 20ti pacientům podala informace o možnostech léčby 

bolesti sestra a 9ti pacientům nebyly podány informace vůbec. Podání informací, edukace 

pacienta je jednou z činností, kde ošetřující sestra v rámci svých kompetencí má 

nezastupitelné místo. 

     Dalším velmi alarmujícím zjištěním je, že 34% respondentů uvedlo, že jejich nejsilnější 

bolest trvala hodiny a 20% respondentů uvedlo, že nejsilnější bolest pociťovali celý den. 

Výsledky tohoto šetření jsou při současných možnostech analgezie zarážející. 

Závěr práce: 

     Studentka shrnula získané informace z teoretické a empirické části adekvátně. Ze závěru 

diplomové práce je patrný přínos bakalářské práce nejen pro širokou zdravotnickou veřejnost, 

ale i pro ošetřovatelskou praxi samotné studentky. 

 

Literatura: 

Je použito 41 literárních zdrojů z let 2005 – 2008. 

 

Kvalita příloh: 

Kvalita příloh bakalářské práce je dostatečná. 

 

 

 

 

 

 



Možné otázky pro diskuzi: 

• Jak si vysvětlujete, že pouze 20ti pacientům podala informace o možnostech léčby 

bolesti sestra a 9ti pacientům nebyly podány informace vůbec? 

• Jak si vysvětlujete, že 34% respondentů uvedlo, že jejich nejsilnější bolest trvala 

hodiny a 20% respondentů uvedlo, že nejsilnější bolest pociťovali celý den? 

 

Klasifikace bakalářské práce: 

výborně 
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