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Oponentský posudek bakalářské práce Reginy Jirákové na téma "Psychózy
a deliriantní stavy v intenzivní péči - v kardiochirurgii - z pohledu
ošetřovatelské profese".

Bakalářská práce Reginy Jirákové má 58 stran textu, obsahuje 16 grafů a 2 přílohy. Literatura
zahrnuje 16 citací k dané problematice.

1. Volba tématu

Zvolené téma je aktuální, výskyt psychotických stavů je i v této době závažnou problematikou
v intenzivní pooperační péči po kardiochirurgických výkonech, a to jak z pohledu pacienta,
tak celého ošetřovatelského týmu. Užití některých restriktivních pomůcek je v současnosti
často předmětem diskuzí nejenom v odborných kruzích, ale i v laické veřejnosti.

2. Teoretická část

Teoretická část práce je zpracována velmi dobře, autorka prokazuje velmi solidní znalosti
dané problematiky, které dokládá současným přehledem literatury v domácím písemnictví.

3. Empirická část

V empirické - výzkumné části bakalářské práce autorka hodnotí soubor 41
kardiochirurgických pacientů, u nichž ve sledovaném období došlo k rozvoji pooperační
psychózy a delirantního stavu s nutností zasáhnout farmakologicky či pomocí restriktivních
prostředků. Výzkum byl prováděn metodou dotazníkového šetření na třech pražských
kardiochirurgických pracovištích (Nemocnice Na Homolce, FNKV a VFN).

K této části práce mám následující připomínky a výhrady:
1. Oddíl nazvaný "Výsledky výzkumu" obsahuje pouze grafické znázornění a chybí

jakýkoliv vysvětlující průvodní text kromě popisů jednotlivých grafů;
2. tento chybějící text je částečně prezentován v oddílu ,,Diskuse", avšak díky tomu je

vlastní diskuse k výsledku výzkumu jen velmi omezená;
3. postrádám jakékoliv statistické hodnocení souboru;
4. období, ve kterém autorka sledovala výskyt psychotických stavů (prosinec 2005 až

duben 2006) považuji za relativně krátké.



4. Závěry práce

V závěru své práce autorka vyvozuje, že lze pacienty s rizikem výskytu pooperační psychózy
vytipovat již v předoperačním období dle operaci předcházejících komorbidit a zvažuje
potřebu vytvoření praktického skórovacího systému k upozornění na nemocné s rizikem
rozvoje výše uvedených komplikací. Domnívám se, že závěry práce (zvláště jejího
empirického výzkumu) mohla autorka formulovat poněkud zřetelněji a přesněji.

5. Literatura a práce s literaturou

Předložený seznam použité literatury považuji za dostatečný, užité citace podávájí dobrý
přehled o problematice. Z formálního hlediska mám připomínku k citaci Č. 7, ze které
nevyplývá, z jakého zdroje autorka čerpala.

6. Kvalita příloh

K práci připojené přílohy považuji za vhodné a nemám k nim žádné výhrady.

7. Celkovéstanovisko oponenta

Autorka předložila pečlivě zpracovanou bakalářskou práci a prokázala velmi dobrou orientaci
v dané problematice. Připomínky a výhrady k práci, které jako oponentka mám, ozřejmuji
v předchozím textu. Přes všechny uvedené námitky práce splňuje kritéria zadaná pro práce
v bakalářském studijním programu ošetřovatelství,

8. Klasifikace bakalářské práce

Po pečlivé úvaze navrhuji bakalářskou práci Regíny Jirákové ohodnotit klasifikačním
stupněm velmi dobře. ----
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