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Autorka se ve své práci věnuje aktuální problematice, se kterou se setkává v každodenní praxi. Cíl 

práce je v souladu s jejím obsahem. Autorka logicky propojila teoretickou a empirickou část práce.  

V teoretické části práce zřetelně definovala základní problematiku, podrobně a přehledně  zpracovala 

příčiny konjugované i nekonjugované hyperbilirubinémie. V tabulkách č. 3 a 4 na straně 18  

přehledně zpracovala hodnoty krevního obrazu během novorozeneckého a kojeneckého období         

a  rizikové faktory pro vznik hyperbilirubinémie.  Srozumitelně je  popsána i funkce přístroje na 

neinvazivní analýzu hladiny bilirubinu – bilirubinometru Minolta Air-Shields.  Autorka přehledně 

uvádí i dostupnou terapii nekonjugované hyperbilirubinémie.  Literární zdroje jsou zvoleny 

relevantně.  

V empirické části jsou jasně definovány cíle, dobře je zpracována metodika i charakteristika 

výzkumného souboru.  V tomto kvalitativním výzkumu jsou pečlivě zpracovány kazuistika deseti 

novorozenců.  Autorka přehledně shrnuje anamnestické údaje jednotlivých pacientů s přímým 

vztahem k hyperbilirubinémii.  Přehledně jsou uvedeny výsledky laboratorních vyšetření, vývoj v čase 

a užitá terapie.  Velmi dobře je zpracováno shrnutí dat dle modelu Gordonové. Pečlivě je proveden i 

záznam fyzikálního vyšetření novorozenců.  U všech novorozenců bylo dosaženo terapeutických cílů. 

Autorka na základě kompletovaných informací, podrobných analýz výsledků a vlastního pozorování 

novorozenců s nekonjugovanou hyperbilirubinémií vypracovala standardní ošetřovatelský postup 

péče a monitoringu , což považuji za hlavní přínos práce.  Vypracovaný standard hodnotím jako 

přínosný. V praxi by však měl sloužit jako pomocný materiál pro komunikaci mezi zdravotníky. Tato 

práce může být považována za cenný zdroj informací pro zdravotníky, kteří se účastní péče o 

novorozence s hyperbilirubinémií.  

Autorka použila recentní literární zdroje, které vhodnou formou použila. Práce je doplněna 

přílohovou částí, která je zaměřena tematicky.  

V práci byly splněny vytčené cíle,  výsledky a způsob jejich zpracování poslouží jako cenný zdroj 

informací o hyperbilirubinémii novorozenců pro ostatní zdravotníky. 

Práci vytýkám absenci uvedení akademických titulů před jmény spolupracujících lékařek a 

zaměňování termínů váha/hmotnost. 

Při obhajobě navrhuji uvést jednu kazuistiku novorozence s demonstrací podrobné zpracovaných 

anamnestických údajů, fyzikálního vyšetření,  souhrn dat dle modelu Gordonové, definování 

ošetřovatelských problémů a závěrečného shrnutí (diskuse nad konkrétními úskalími a jejich řešení). 

Dalším vhodným bodem k diskusi je vymezení role sestry v péči o novorozence s hyperbilirubinémií a 

příklady problematiky, kterou je již nutné konzultovat s lékařem. 
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