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Posudek

Bakalářská práce je napsána v rozsahu 40 stran odborného textu, obsahuje abstrakt 
v českém a anglickém jazyce, seznam použitých zkratek a jednu přílohu, kterou tvoří 
edukační brožurka pro ženy s onemocněním karcinomem prsu a jejich rodiny. Literatura, ze 
které autorka práce vycházela při jejím zpracování, obsahuje 15 odborných publikací, 13 
odkazů na články v odborných periodikách a 4 internetové zdroje.

Volba tématu
Edukační činnost sestry patří mezi žádoucí aktivity moderního ošetřovatelství a je pokládána 
za jednu z jejích funkcí. Obzvláště důležitou roli sehrává při závažných onemocněních, mezi 
které karcinom prsu bezpochyby patří. U žen je karcinom prsu nejčastějším zhoubným 
onemocněním. Vykazuje stále vzestupný trend v jejich incidenci a také vysokou mortalitu. 
Ročně takto onemocní téměř 6 a půl tisíce žen. Z důvodu závažnosti nedopadá onemocnění 
pouze na pacientky, ale i na jejich rodiny. Při edukaci, která se dnes již stala součástí 
komplexní péče o pacientky, se často zapomíná na rodinné příslušníky. Jak vyplývá 
z uvedeného, téma bakalářské práce, která se zabývá edukací rodinných příslušníků 
pacientky s karcinomem prsu, je z důvodu aktuálnosti tématem nejen vhodným, ale 
především tématem potřebným a aktuálním.  



Teoretická část
Teoretická bakalářská práce obsahuje 7 kapitol, které na sebe logicky navazují. Strukturou a 
obsahem jednotlivých kapitol autorka práce komplexně pojala danou problematiku. Úvodní 
kapitola pojednává obecně o problematice nádorových onemocnění. Následující kapitoly 
jsou věnovány konkrétní problematice karcinomu prsu, kde se pojednává o etiologii, 
rizikových faktorech, prevenci, patogenezi, příznacích, klinických projevech, diagnostice, 
terapii a prognóze. Pozitivně hodnotím začlenění psychosociální problematiky a informace o 
existujících sdruženích pro pacientky s onemocněním karcinomem prsu. Následující kapitoly 
jsou věnovány rodině, kde autorka vyzdvihuje psychologický a psychoterapeutický přístup
k nemocné, její rodině a komunikaci sestry s rodinou nemocné ženy. V práci je popsán 
edukační proces ve všech jeho krocích. V kapitole, která se věnuje edukaci rodinných 
příslušníků, se autorka zabývá nejen edukací partnera, dětí, rodičů, ale i problematikou 
edukace přátel, která je zařazena z důvodu absence rodiny nemocné ženy. Poslední kapitoly 
jsou věnovány diskusi a shrnutí. V diskusi se autorka zamýšlí nad významem a činností 
neziskových společností, které osobně navštívila a které pomáhají ženám při onemocnění 
karcinomem prsu.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Citace odpovídají platné normě.
Jazykové zpracování je na dobré úrovni.
Na základě osobních zkušeností autorky je patrno, že prací chtěla doplnit mezery v edukaci 
rodinných příslušníků pacientek s karcinomem prsu, což se jí kompletním pojetím podařilo.

Přílohy 
Příloha práce obsahuje edukační brožurku pro pacientky a jejich rodinné příslušníky. Ke 
škodě je, že brožurka je k práci pouze přiložena a není v tištěné podobě jako její součást. 
Obsahuje však všechny potřebné informační údaje, včetně kontaktu na organizace a 
sdružení, které mohou ženě a její rodině pomoci. Za pozitivní považuji zpracování brožurky, 
které působí velmi optimisticky. 

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro bakalářské práce, včetně 
Opatření děkana č. 10/2010.
Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. Místy se v práci objevují gramatické chyby a 
stylistické nepřesnosti, které však nesnižují její kvalitu.
Pozitivně hodnotím spolupráci s autorkou.

Celkové hodnocení práce 

Práce upozorňuje na smysl, význam a důležitost edukace rodinných příslušníků pacientek 
s karcinomem prsu. Komplexnost zpracování dané problematiky považuji za velmi 
přínosnou. Pozitivně též hodnotím vypracovanou edukační brožurku, které může posloužit 
jednak pacientkám samotným a jednak rodinným příslušníkům. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.



Doporučuji práci k obhajobě

Práci klasifikuji stupněm VÝBORNĚ

Otázky a připomínky k obhajobě práce

1) Setkala jste se v navštívených sdruženích pro ženy s karcinomem prsu s nějakou oblastí 
v rámci edukace, které věnují větší pozornost než ostatním? A pokud ano, proč se 
domníváte, že tato oblast edukace je pro ženy tak důležitá?

V Praze, 31. ledna 2013                                                   Mgr. Miluše Kulhavá




