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Hodnocení: 

1. Volba tématu 

Zvolené téma bakalářské práce je velmi aktuální. Česká republika se řadí ve výskytu 

zhoubných novotvarů tračníku na přední místa nejen v Evropě, ale také ve 

světě.Kolonoskopické vyšetření má nezastupitelnou roli v rámci prvence, diagnostiky 

a léčby  onemocnění tlustého střeva. Aby toto vyšetření proběhlo snadno a bez 

komplikací, jsou důležité dvě věci a to správná edukace pacienta před vyšetřením a 

dokonalá příprava.  

 

2. Teoretická část 

V teoretické části jsou přehledně uvedeny a vysvětleny pojmy edukace, kolonoskopie 

a její provedení a úloha endoskopických sester před, při a po vyšetření. 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.  

 

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. Výzkum byl veden  kvantitativním přístupem za použití 

dotazníků a  byl prováděn na Endoskopickém oddělení Městské nemocnice a.s. ve 

Dvoře Králové. Způsob vyhodnocení a prezentování výsledků je velmi pěkný a 

přehledný. Výsledky dotazníkového šetření mají vysokou výpovědní hodnotu. Pouze 

mi není zcela jasný význam otázky „ Jak jste byl/a celkově spokojen/a 



s kolonoskopickým vyšetřením?“ Byl tím myšlen průběh vyšetření nebo jeho 

výsledek? 

 

4. Závěry práce 

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

považuji vypracovanou informační brožuru pro pacienty podstupující kolonoskopické 

vyšetření, která se dá  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  pro pacienty postupující 

kolonoskopické vyšetření ? 

- Použila jste již svoji informační brožuru při práci  s pacienty a s jakým 

výsledkem? 

 

9. Klasifikace 

VÝBORNĚ – práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 



 


