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UK – LF Hradec Králové 
Oponentský posudek na bakalářskou práci, 2011 
 
Alena Nováková: Edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě 

 
 
 
Práce Aleny Novákové se zabývá důležitým tématem edukačního plánu, určeného pro 

klienty na domácí parenterální výživě. Pro svoji aktuálnost a prospěšnost bylo téma zvoleno 
vhodně a může znamenat přínos pro praxi. 

 
V úvodu práce jsou obsaženy cíle teoretické i empirické části. 
  
Teoretická část tvoří přibližně třetinu práce. Obsahuje  dvě zásadní kapitoly, rozčleněné 

do dílčích podkapitol. Autorka v nich prokázala dostatečnou znalost tématu, kterým se chce 
empiricky zabývat. Zvolila adekvátní literaturu, se kterou umí dobře pracovat. 

  
Empirická část je založena na šesti jasně definovaných cílech. Metodou zkoumání jsou 

autorkou sestavené dotazníky pro všeobecné sestry a pro nemocné. Při jejich konstrukci au-
torka vychází ze své vlastní zkušenosti s problematikou a vytváří tak pomocí dotazníků ade-
kvátní otázky pro zjištění sledovaných cílů. Soubor sester je tvořen 30 sestrami  ze tří fakult-
ních nemocnic, a to dvou pražských a královéhradecké. Soubor nemocných je sedmnácti-
členný. Oba soubory – s ohledem na nezbytnost zobecnění výstupů – považuji za poměrně 
malé.  Zpracování a rozbor dat se opírá o sloupcové grafy, založené na procentuálním srovná-
vání a vztahující se k vybraným dotazníkovým otázkám. Pod grafy je krátká slovní interpreta-
ce. Autorka jimi získala zajímavé výsledky. 

 
Nejcennější součástí práce je 4. kapitola s názvem Diskuze, ve které autorka rozebírá 

výsledky, ke kterým na základě analýzy dospěla, a vztahuje je k vytyčeným cílům. Na tomto 
základě rovněž realizuje edukační plány pro klienty vázané na domácí parenterální výživu, tj. 
konkrétní výstupy, okamžitě použitelné v praxi. Zajímavé je i srovnání jednotlivých nutrič-
ních center a stav odlišné ošetřovatelské dokumentace. Zvláštní diskuzi vede 
k dotazníkovému šetření klientů.  

 
V kapitole závěr se autorka vhodně znovu vrací k nejdůležitějším zjištěním. 
 
Literatura obsahuje 25 titulů, nejsou uspořádány podle abecedy, což je na škodu věci, 

obdobně jako gramatické chyby v textu, např. na str. 51 a 78. 
 
 
Kvalitně je zpracováno 8 příloh. 
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Námět pro diskusi 
Zeptat se, jak autorka se svým zjištěním, zejména s edukačními plány, naloží, a zda 

očekává, že mohou být pro její spolupracovníky pomocí a že je přijmou. 
 
Závěrem: 
Práce splňuje požadavky, kladené na bakalářské práce po stránce obsahové a s drobný-

mi výhradami vyhovuje i požadavkům formálním. 
Autorčina zjištění jsou konkrétní a dobře použitelná v praxi. 
Doporučuji v tak důležitém tématu pokračovat.  
 
Hodnotím: velmi dobře 

 
 
 
 
……………………….. 
 PhDr. Marie Rybářová 
 
 
 
V Hradci Králové 18. května 2009 
 


