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Komentář a připomínky k textu:
Autorka si zvolila vhodné téma vzhledem ke svým zkušenostem s pacienty na oční klinice. Správně
informovaný a edukovaný pacient by měl být cílem všech zdravotnických pracovníků a jedině
informovaný pacient může být aktivním partnerem v léčbě a zvýší se tak jeho compliance.
Práce je přehledně zpracovaná. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu a vhodně na sebe navazují.
Rozsah úvodu, teoretické a výzkumné části neodpovídá požadavkům bakalářské práce (viz. pokyny
pro autory bakalářských prací). Při hodnocení na tento fakt nebyl brán zřetel.
V teoretické části, konkrétně v úvodu se vyskytla pravopisná chyba ve větě: „Běžné by se měli stát
pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře, zejména po 40 roce věku“. V celé práci se
opakovaně vyskytuje chyba, mezi čísla a jednotku (%) patří pevná mezera. Autorka na straně č. 8
cituje Citorese, ale autor ani jeho dílo není uveden v seznamu použité literatury. Toto pochybení se
opakuje na straně č. 8 u citovaného díla Štrofové a na straně č. 18 u citovaného díla Krause. Na straně
č. 19 uvádí, že v přílohách jsou uvedeny hodnotící techniky a škály používané při příjmu jako
součást ošetřovatelské anamnézy. V příloze však nalezeny nebyly.
Empirická část je psána odlišným typem písma než část teoretická. V komentáři u jednotlivých
grafů by bylo vhodné přímo uvést odpovědi a ne pouze písmeno, pod kterém se nalézají. Je velmi
nepraktické stále se vracet k dotazníku do příloh.

Celkově práci hodnotím jako zdařilou a navrhuji známku velmi dobře.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jakou formou byste pacienty edukovala, aby znali možné komplikace glaukomu a příznaky
akutního glaukomového záchvatu?
2) Mají pacienti možnost v glaukomové poradně obdržet tištěný návod s obrázky se správnou
technikou aplikace očních kapek?
3) Ověřuje se při kontrolním vyšetření ve vaší glaukomové poradně správná technika aplikace očních
kapek? V případě že ano, ověřuje se tato technika aplikace i názorně?
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