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Posudek
Volba tématu
Studentka zpracovávala téma diplomové práce „Ošetřovatelská péče u pacientů
s dekubity na ARO, JIP“.
Téma práce je aktuální. Dekubity jsou jedny z ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Jejich
výskyt snižuje kvalitu života pacienta a vede k prodloužení hospitalizace, ke zvýšeným
nákladům na péči a samozřejmě zatížení rozpočtu zdravotnického zařízení.
Náročnost zvoleného tématu hodnotím jako průměrnou.
Teoretická část
Autorka práce měla na odbornou teoretickou část týkající se péče o pacienty
s dekubity na ARO, JIP odborné konzultantky Margaretu Martínkovou a Vladimíru Šípkovou.
Autorka diplomové práce se úvodem zmiňuje o stavbě a funkci kůže, definuje
dekubity a pozornost zaměřuje na jejich etiopatogenezi, klasifikaci, výskyt, na hodnotící
a měřící techniky a komplikace. Důraz klade především na prevenci a léčbu dekubitů. Celá
práce je zaměřená na specifika péče o pacienty s dekubity na ARO či JIP.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Studentka pracovala s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila
celkem 65 titulů, které jsou citovány dle platných norem.
Studentka v několika případech nevyužila primárního zdroje. Viz str. 17 Biochemické
a mechanické parametry. V této části studentka cituje bakalářskou práci Ulrycha O. Lze tedy
předpokládat, že tady autor práce cituje primární zdroj.

Empirická část
Formulace cílů práce
Studentka v diplomové práci stanovila 3 cíle a 6 hypotéz. Cíle práce byly: zjistit,
jaká preventivní opatření ke snížení vzniku dekubitů provádějí všeobecné sestry pracující
na JIP, ARO; zjistit znalosti všeobecných sester v oblasti prevence vzniku dekubitů; zmapovat
způsob provádění ošetřovatelské péče o dekubity u všeobecných sester pracujících na JIP,
ARO.
Užitá metoda výzkumného šetření
Studentka zvolila metodu pro sběr dat dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven
do oblastí podle stanovených cílů. Zvolená metoda dotazníku byla použita pro splnění cílů
číslo 1 až 3. Dotazník obsahoval celkem 25 položek.
Charakteristika zkoumaného souboru
všeobecné sestry pracující na 19ti pracovištích oddělení ARO, JIP
všeobecné sestry pracující v 5ti nemocnicích v Praze – Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce,
Fakultní nemocnice v Motole, nemocnice na Homolce
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce
Před zahájením výzkumného šetření byla provedena pilotní studie, která měla
zhodnotit srozumitelnost jednotlivých položek v dotazníku.
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití
Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů, které jsou také
seřazeny dle cílů práce.
Výsledky šetření poukazují i na zajímavý fakt. Dekubitus 3. stupně dokáže správně
zhodnotit pouze 61,54 % respondentů.
Úroveň a originalita diskuse
Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány s výsledky
podobných šetření a komentuje je i svými zkušenostmi a názory. Navrhuje také doporučení
pro praxi.
Splnění cílů
Cíle práce byly splněny.
Formulace závěru
V závěru se studentka věnuje splnění cílu a výsledkům při ověřování hypotéz.
Přílohy
Diplomová práce obsahuje 19 příloh, z nichž jsou některé obohaceny o obrázkovou
ilustraci a fotodokumentaci.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací.
Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,
které respektují zvolené téma práce a podávají jeho přehledné zpracování. Postřehnutelná
je provázanost teoretické a praktické části práce.

Práce je poznamenána stylistickými a gramatickými nedostatky a nepřesnostmi.
V teoretické části je nesprávné tvrzení. Například str. 19 část Chemické vlivy studentka
chybně uvádí: „Macerovaná kůže je odolná vůči infekci a mechanickým vlivům“. Podobných
nepřesností se v práci nachází více. Studentka používá ve své práci různé časy. Například
v jedné větě používá hned časy dva – minulý čas a čas přítomný. Text proto působí kostrbatě
a není příliš čtivý.
Studentka pracovala se zájmem o danou problematiku. Pracovala samostatně.
Spolupráci hodnotím kladně.
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)
Studentka v teoretické části podává ucelený pohled na danou problematiku dekubitů.
Práce je přehledně členěna na kapitoly a podkapitoly. Práce je poznamenána stylistickými
a gramatickými nedostatky a nepřesnostmi. V teoretické části uvádí některá nesprávná tvrzení
viz výše. Studentka používá ve své práci různé časy. Například v jedné větě používá hned
časy dva – minulý čas a čas přítomný. Text proto působí kostrbatě a není příliš čtivý.
Empirická část značně přesahuje teoretickou část. Studentka dosáhla zajímavých
výsledků.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci
Práci k obhajobě doporučuji
Práci klasifikuji stupněm

dobře

V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění
tohoto rozhodnutí.
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné)
1. Jak si vysvětlujete, že sestry neumí správně zhodnotit stupeň dekubitu č. 3?
2. Jak konkrétně byste sestry motivovala k získání větších znalostí v oblasti dekubitů?
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