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Volba tématu
Autorka zvolila téma, které

je velmi aktuální již vzhledem k vysokému výskytu

kolorektálního karcinomu v České republice. Správná příprava ke kolonoskopii a spolupráce
pacienta související s minimalizací stresu je základním předpokladem úspěšnosti diagnostiky
a léčby jeho onemocnění.

Teoretická část
Teoretická část má rozsah 24 stran. Je logicky dělena do 4 kapitol, v kterých je popsána
historie endoskopie, samotné kolonoskopické vyšetření, role endoskopické sestry a edukace
pacienta. Není opomenut ani informovaný souhlas s výkonem a psychologická příprava
pacienta, která je při tomto vyšetření zásadní. Přehled poznatků v dané problematice je
podložen aktuálními literárními zdroji.

Empirická část
Empirická část práce má rozsah 35 stran. Cílem této části práce je získat data
o informovanosti a vnímání ambulantních i hospitalizovaných pacientů starších 16 let, kteří
podstupují kolonoskopické vyšetření a na základě těchto informací vytvořit edukační materiál.
Cíle práce jsou definovány zřetelně. K získání dat studentka zvolila dotazníkové šetření.
Dotazník obsahující 21 dobře promyšlených otázek byl rozdán pro šetření dostatečnému počtu
respondentů. Byla vzata do úvahy i možnost ovlivnění odpovědí podáním analgosedace.
Veškerá data byla přehledně

prezentována pomocí tabulek a grafů, po statistickém

zpracování pomocí výpočtu relativní četnosti, jejíž metodiku studentka v práci popisuje.
Kapitola diskuse je věcná a vhodně doplňuje zjištěné poznatky.

Závěry práce
Cílů práce bylo dosaženo. Z výzkumu vyplynulo několik zajímavých námětů, které studentka
využila při tvorbě edukačního materiálu pro potřeby svého pracoviště.

Literatura a práce s literaturou
V bakalářské práci je využita literatura pro problematiku vhodná a důležitá. Způsob citování
se shoduje s aktuální normou.. Je pracováno i s literaturou zahraniční a s internetovými zdroji.
Pozn.: Bylo by zajímavé literaturu doplnit aktuálními zahraničními trendy v endoskopických
výkonech.

Kvalita příloh
Bakalářská práce má 4 přílohy. Přílohy vhodně doplňují bakalářskou práci.

Závěr
Předložená bakalářská práce má velmi uspokojivou úroveň. Cílů práce bylo dosaženo. Práce
neobsahuje gramatické chyby, je formálně i obsahově sepsána správně.

Navrhovaná klasifikace: výborně.

Otázky pro obhajobu práce:
1. Jak byla přijata Vámi vytvořená informační brožura pacienty a spolupracovníky?
2. Jakým způsobem si po 11 let na stejném pracovišti udržujete motivaci k práci, studiu,
tvorbě edukačního materiálu..?
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