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Oponentský posudek

bakalářské práce studentky IV. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství na

Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Evy Klemové "Farmakologické a

nefarmakologické ovlivnění bolesti u pacientů po kardiochirurgickém výkonu"

V posledních letech došlo nejen ve světě, ale i u nás, k zásadnímu vzestupu počtu

srdečních operací a zavedení nových operačních postupů a technologií. Ovlivnění bolesti,

dosud nedílné součásti chirurgické léčby, proto patří k zásadním otázkám volby optimální

léčby operovaného nemocného. Z tohoto pohledu považuji výběr tématu bakalářské práce za

vysoce aktuální a přínosný.

Práce má 101 stranu aje přehledně rozdělena do 4 hlavních částí. Tyto jsou pak následně

děleny na jednotlivé kapitoly.

Cíl práce je jasně definován a jeho hlavní linie jsou v práci dodrženy.

V teoretické části jsou přesně definovány anatomické a fyziologické aspekty bolesti a

autorka prokázala znalost studované problematiky. V dalších kapitolách teoretické části jsou

podrobně rozebrány současné možnosti ovlivnění pooperační bolesti, s důrazem na její časné

a přesné rozpoznání. Je zdůrazněna úloha zdravotního personálu, především sester u lůžka.

V samostatné kapitole jsou poté přesně definována specifika kardiochirurgických nemocných

a možnosti ovlivnění bolesti po srdeční operaci.

V empirické části bakalářské práce jsou jasně definována kritéria zkoumaného souboru

pacientů a podrobně popsány použité metody. Velikost sledovaného souboru je dostatečná,

soubor je reprezentativní a výsledky tak dosahují statistické významnosti. Zvolené metody

jsou správné a pro danou problematiku vhodné. Způsob zpracování a prezentace výsledků

v tabulkách a grafech jsou precizní a názorné. V další části práce jsou tyto výsledky kvalitně

diskutovány.

Závěry vyplývající z výzkumu jsou zřetelně definovány a pojmenovány aje možno jich

s výhodou použít v klinické praxi.

Použitá literatura, v rozsahu 19 citací, je cílená a aktuální. Autorka prokázala dobrou

znalost práce s literaturou.

Doložené přílohy, celkem 5, jsou přehledné. Vhodně doplňují a upřesňují bakalářskou

práci.
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Bakalářská práce Evy Klemové je napsána pečlivě, srozumitelně a nabízí aktualizované

informace v dané problematice. Zvolení tématu je správné a nanejvýš vhodné. Zjištěné závěry

jenom vyzdvihují praktickou důležitost ajsou aplikovatelné do každodenní klinické praxe.

Bylo by jistě zajímavé vědět, zda výsledky této práce nějak ovlivnily přístup k nemocným na

pracovišti a jestli změnily terapii bolesti po srdečních operacích.

K předkládané práci nemám zásadní připomínky, celkově dobrý dojem však narušují

některé chyby. Důkladná jazyková a stylistická korektura ještě před konečným zpracováním

by byla namístě. Řada drobných chyb ale nijak nesnižuje odbornou kvalitu práce.

Práci klasifikuji jako výbornou.
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