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Posudek
Volba tématu
Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Tracheostomie z pohledu klienta“.
S pacienty s tracheostomií se setkáváme nejčastěji na odděleních JIP a ARO, kde jsou
pacienti většinou odkázání na péči sestry, ale nesmíme zapomenout, že pacienti na ORL
pracovištích mohou být tzv. trvalými nosiči tracheostomické kanyly a musí být vhodně
edukováni v péči o ni. Autorka byla motivována k výběru zpracovávaného tématu bakalářské
práce svou osobní a pracovní zkušeností.
Náročnost zpracování zvoleného tématu práce hodnotím jako průměrnou.
Teoretická část
Autorka bakalářské práce uceleně popisuje anatomické a fyziologické podklady hrtanu
a průdušnice, tracheostomii, tracheostomické kanyly, ošetřovatelkou péči o tracheostomickou
kanylu, sociální dopady tracheostomie na klienty, edukaci tracheostomovaného pacienta,
dispenzární péči u pacientů po totální laryngektomii včetně preskripce pomůcek. Práce
se pěkně čte.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.

Studentka pěkně pracuje s literárními prameny a informačními zdroji. Použila
dostatek pramenů (14 literárních pramenů a 17 internetových zdrojů), které jsou citovány
dle platné citační normy.
Empirická část
Formulace cílů práce
Autorka si stanovila 2 hlavní (zjistit míru informovanosti klientů před operací,
která je spojená s tracheostomií; zjistit v jaké míře klientům vadí negativa na tracheostomické
kanyle, zejména deficit verbální komunikace a jak se tento deficit snaží kompenzovat)
a 3 dílčí (zjistit, zda lékař/sestra edukují své klienty; zjistit pocit klienta, zda jsou pro něj
informace podané sestrou/lékařem srozumitelné a zjistit, zda mají klienti při podávání
informací klid a soukromí) cíle práce.
Užitá metoda výzkumného šetření
Metodou sběru dat pro kvantitativní šetření byl zvolen anonymní dotazník,
který je sestaven podle předem stanovených cílů.
Charakteristika zkoumaného souboru
Respondenti byli klienti po operaci, kde byla nutná zajišťovací tracheostomie nebo
parciální či totální laryngektomie. Dotazníky byly distribuovány na ORL oddělení Fakultní
nemocnice v Motole a v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze.
Distribuováno bylo 70 (100 %) dotazníků a návratnost byla 40 (57,14 %).
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití
Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů.
Úroveň a originalita diskuse
Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou srovnány s výsledky podobných
šetření. Autorka uvádí doporučení pro praxi.
Splnění cílů
Cíle práce byly splněny.
Formulace závěru
Autorka se věnuje cílům práce a jejich splnění.
Přílohy
Bakalářská práce obsahuje 14 příloh, které jsou odrazem obsahu práce.

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. Je postřehnutelná provázanost teoretické a empirické
části práce.
V práci se ojediněle vyskytují gramatické chyby (vyplívá – s. 64, shoda podmětu
s přísudkem).
Autorka konzultovala a projevila zájem o danou problematiku.
Celkové hodnocení práce
V teoretické části se autorka věnuje problematice péče o pacienty s tracheostomickou
kanylou. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují. Autorka prokázala
kvalitní znalosti. Jako metodu pro sběr dat autorka zvolila anonymní dotazník. Autorka došla
k zajímavým výsledkům, které jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Práci k obhajobě doporučuji
Práci klasifikuji stupněm

výborně

Otázky a připomínky k obhajobě práce
1. Jak si vysvětlujete nízkou návratnost z FN Motol?
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