
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

1. lékařská fakulta 

Ú S T A V    T E O R I E    A    P R A X E    O Š E T Ř O V  A T E L S T V Í 

140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800 

 

Posudek oponenta diplomové práce  
 

Název diplomové práce Anémie pro praxi sestry na intenzivní péči 

Název diplomové práce v anglickém jazyce 

    Anemia in Intensive Care from the Perspective of a Nurse 

Autor práce   Bc. Zuzana Dubická 

Název studijního oboru  Intenzivní péče [MIP] 

Forma studia   Prezenční    

Vedoucí práce  Mgr. Simona Brixiová, Ústav hematologie a krevní transfuze Oponent 

práce  Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová,  VFN 

Akademický rok   2012/2013 

 

Posudek 

Volba tématu 
 
Předložená práce se věnuje problematice anémie, která je dle WHO celosvětovým problémem, zejména co 
se týče výskytu sidorepenické anémie.  Přestože se jedná o  specializovanou problematiku z oboru 
hematologie,  vybrala si autorka téma, které je  aktuální a úzce spjaté s péči na jednotkách intenzivní a 
resuscitační péče.  
Název diplomové práce nevystihuje téma práce, měla by znít např. Anémie v praxi sestry na intenzivní péči.  
Autorka celkem projevila dobrou orientaci v tématu. 
 
Teoretická a výzkumná část 
 
Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol z nichž ve třech je charakterizována fyziologie krve, anémie a 
základní typy anémie.  Poslední dvě kapitoly popisují péči o pacienty s anémii v rámci ošetřovatelského 
procesu a následně se zmiňuje o nelékařském zdravotnickém personálu bez odborného dohledu, pro který je 
následně vypracován edukační materiál.  
Teoretickou část považuji za objemově vyčerpávající leč nepřínosnou. 
V empirické části autorka zodpovídala čtyři otázky se sedmi hypotézami, které by ji měly odpovědět na hlavní 
cíl celé práce, a to vypracování stručného a přehledného edukačního materiálu věnujícímu se anémiím pro 
nelékařský zdravotnický materiál.  
Dle mého názoru si autorka poněkud usnadnila stanovení hypotéz 50 % hodnotou.   



 
Vyhodnocováno bylo 109 dotazníků, které obsahovaly 31 otázek a byly rozděleny na dvě části. První část 
dotazníku byla zaměřena na otázky týkající se hematologie a anémie, druhou pak tvořily otázky, kde 
respondenti odpovídali, jak subjektivně hodnotí své znalosti z problematiky hematologie a anémie a zájem a 
potřebu se dále vzdělávat ve zkoumané oblasti.   
K této části práce nemám žádné podstatné výtky. 
Šetření bylo provedeno ve FN Motol v Praze. V diplomové práci chybí doložení o povolení dotazníkového 
šetření ve jmenovaném zdravotnickém zařízení. 
 
Výsledky šetření byly zpracovány pomocí programu Microsoft Excel 2007 tříděním prvního a druhého stupně 
a byly prezentovány pomocí grafů a tabulek. 
Edukační materiál, který je cílem DP je zpracován pečlivě, přehledně a lze jej úspěšně použít v praxi. 
Je uvedeno 21 literárních zdrojů pramenů včetně jednoho zahraničního, které nejsou přehledně odkazovány.  
V DP není jasné, které texty jsou konkrétními citacemi. Dle mého názoru by autorka měla citovat nebo 
parafrázovat s odkazem na zdroj přímo v textu. Dále postrádám použití předepsaných pěti cizojazyčných 
pramenů. 
 
 
Formální zpracování práce 
Diplomová práce obsahuje 104 stran včetně příloh. Z toho 70 stran psaného textu pro teoretickou a 
empirickou část.  
V diplomové práci jsou četné gramatické a technické chyby včetně odborné terminologie ( např. str. 20 
poslední věta, str. 24 odst.2 v terapie chybí dokončení věty, str. 26 1 řádek Schlilligův test místo Schillingův 
test, str.28 odst.3 chybí mezerník mezi slovy, rovněž tak na str. 29; str. 32 kap.5 slovo uprostřed věty  psané 
velkým písmenem). Čísla grafů a tabulek neodpovídají v některých případech  psanému  textu(např. str.43 
tab.8, str. 61 graf 25, str.59 graf 23) což snižuje srozumitelnost a přehlednost předkládaných dat.  
Diplomová práce vykazuje značnou disproporci mezi jazykovou a myšlenkovou úrovní teoretické a empirické 
části.  
 
Celkové hodnocení práce  
Práce působí značně nevyváženě. Teoretická pojednání jsou konstatováním již dávno známých faktů a 
nepřináší nové poznatky. Empirická část je projevem určité schopnosti autorky provádět analýzu a syntézu 
s vyústěním do  kvalitního vypracování edukačního materiálu. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji : 
 
Práci klasifikovat stupněm    - dobře -   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
Proč jste do dotazníkového šetření nezahrnula ještě respondenty a to všeobecné sestry se specializací? 
 
 
 
 
 
 
V Praze 27.5.2013      Mgr. Hrabánková Navrátilová Darja 
       
 


