
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
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Posudek 

Volba tématu 
Zvolené téma bakalářské práce považuji za aktuální a vhodné pro průzkumné šetření. 
Autorka se snažila pomocí kvantitativní metody průzkumu zjistit míru informovanosti  
o problematice perkutánní endoskopické gastrostomie jak mezi zdravotníky (zdravotnickými 
pracovníky nelékařských profesí) tak mezi samotnými pacienty.  
 
Teoretická část 
 V teoretické části se autorka krátce věnuje anatomii a fyziologii části trávicího systému, 
výživě a dále provedení samotné perkutánní endoskopické gastrostomie.  
 Autorka v teoretické části prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a v přehledu 
literatury uvedla dostatečné množství použitých zdrojů. Citační norma byla dodržena. 
 
Empirická část 
Pomocí jednoho dotazníku vlastní konstrukce autorka prováděla průzkumné šetření mezi 
zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí, pomocí druhého dotazníku vlastní 
konstrukce prováděla šetření mezi pacienty. 
Zvolená formulace průzkumné otázky i cíle jsou vyhovující. Stejně tak popis zkoumaného 
vzorku i časový rozvrh sběru dat je vyhovující. 



 
Přílohy  

- souhlasy s prováděním průzkumu 
- dotazníky vlastní konstrukce 
- obrazová dokumentace PEG 

Vzhledem k tomu, že jeden z dotazníků byl použit pro pacienty, postrádám vyjádření Etické 
komise z jednotlivých zdravotnických zařízení. 
 
Formální zpracování práce 
Občas se vyskytují drobné gramatické či stylizační nepřesnosti. Řádky často končí 
samohláskou či číslicí, což není úplně vhodné. 
 
Celkové hodnocení práce  
Autorka ve své práci upozorňuje na jednoduchost a finanční výhody PEG, pokud je vhodně 
indikována a  prováděna zkušeným zdravotnickým týmem, kdy je nutná správná edukace 
pacienta event. jeho rodiny ohledně podávání výživy, ale i ošetřování PEG. 
Vzhledem k tomu, že autorka upozorňuje na nedostatek edukačních programů odkazuji na 
webové stránky České asociace sester, kde je k dispozici edukační film „Jak pečovat o PEG?“, 
který je velmi dobře zpracován. 
 

práce odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 

-   doporučuji k obhajobě   - 
 

 
Práci klasifikuji stupněm  výborně  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 

1. Domníváte se, že s vysokým nárůstem onkologických a civilizačních onemocnění se 
zvýší i počet pacientů s PEG v domácí péči? 

2. Který člen zdravotnického týmu předává pacientovi před PEG informovaný souhlas  
      a upozorňuje na možná rizika a komplikace tohoto výkonu? 
3. Jak se může u pacienta s PEG projevit ztráta životní rovnováhy,  nepřiměřená obranná 

reakce? 
4. Znáte i jiné metody zavedení výživové sondy? 

 
 
                                                               Podpis oponenta práce  
 V Praze 2.1.2013                                                
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