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Hodnocení: 

1. Volba tématu 

Zvolené téma bakalářské práce je velmi aktuální.V České republice je lidí závislých na 

parenterální výživě pouze několik desítek. Správně a vhodně vedenou edukací lze u 

nich docílit v rámci daných možností prožít co nejlepší kvalitní život a zároveň 

předejít závažným zdravotním komplikacím. 

 

2. Teoretická část 

V teoretické části jsou přehledně uvedeny a vysvětleny pojmy edukace a parenterální 

výživy. Přehled poznatků je dostatečný, forma jejich prezentace je velmi vhodná. 

Z práce vyplývá autorčin praktický pohled na danou problematiku, který ji umožnil si 

velmi dobře definovat cíle a podstatu dané práce. K obsahu práce mám pouze drobná 

upřesnění. V odstavci 2.3 Žilní přístupy pro parenterální výživu (s. 21) autorka uvádí, 

že používané roztoky pro periferní podání mají osmolaritu pod 900-1200 mOsmol/l. 

V praxi se používají roztoky do 900 mOsmol/l. V odstavci 2.5 Systém podávání 

parenterální výživy (s.23) autorka mimo jiné uvádí jako výhodu nižší cenu vaků 

vyráběných v lékárně oproti firemně vyráběným. Není tomu vždy tak. Dokonce tato 

cena může být i  o několik stovek vyšší. 

 

3. Empirická část 

Empirická část je přehledná a barevně sladěná. V  empirické části jsou definovány cíle 

výzkumu bez hypotéz, které jsou v závěru práce shrnuty a zhodnoceny. Počet 

respondentů byl dostatečný. Respondenti byli rozděleni do dvou skupin a to na 

všeobecné sestry a na klienty s domácí parenterální výživou. Výzkum byl veden u 



obou skupin kvantitativním přístupem za použití dotazníků a  byl prováděn v různých 

nutričních střediscích v České republice. Způsob vyhodnocení a prezentování 

výsledků je velmi pěkný a přehledný. Výsledky dotazníkového šetření mají vysokou 

výpovědní hodnotu.  

 

4. Závěry práce 

Závěry práce odpovídají zvolenému tématu.  Za hlavní a velmi pěkný přínos práce 

považuji vypracované edukační plány pro klienty na domácí parenterální výživě, které 

se dají výborně použít v praxi..  

 

5. Literatura a práce s literaturou 

Literatura je zvolena adekvátně k tématu a v dostatečném počtu. Práce s literaturou je 

bez připomínek. 

 

6. Kvalita příloh 

Přílohy doplňují tématiku, která byla zpracována. 

 

7. Celkové stanovisko oponenta 

Volba tématu práce je velmi aktuální. Celá práce je zpracována přehledně, jednotlivé 

kapitoly jsou od sebe systematicky odděleny, výzkum má přehlednou strukturu. Práce 

má dobrou výpovědní hodnotu vzhledem ke zvolenému tématu.   

 

8. Otázky 

- V čem vidíte vy sama hlavní přínos sester  při edukaci klientů na domácí 

parenterální výživě ? 

- Postupovala jste již při edukaci klientů dle vašich sestavených edukačních 

plánů a s jakým výsledkem? 

 

9. Klasifikace 

VÝBORNĚ – práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 



 

 
 


