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Komentář a připomínky k textu:
Studentka si ke své bakalářské práci zvolila velmi zajímavé a aktuální téma.
Práce je pěkně zpracovaná a přehledná. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu a vhodně na sebe navazují.
V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou kolorektálního karcinomu se zaměřením na jeho
prevenci a úlohou sestry v ní. Autorka na straně č. 11 cituje Horkého, ale autor ani jeho dílo není uveden
v seznamu použité literatury. Toto pochybení se opakuje na straně č. 12 u citovaného díla Horáčka a Bureše,
na straně č. 18 u citovaného díla Nováka a Srba, na straně č. 24 u citovaného díla Šachlové; Skály
a Dienstbiera, na straně č. 28 u citovaného díla Munzarové, na straně č. 29 u citovaného díla Trachtové a na
stranách č. 35-38 a 108 u citovaného díla Holčíka. Tyto skutečnosti kazí celkový dojem z jinak výborné
práce.
V empirické části pozitivně hodnotím použití smíšeného přístupu, tj. kombinaci kvantitativního
a kvalitativního výzkumu. Dotazníkovým šetřením autorka zjišťovala znalosti klientů v oblasti primární
a sekundární prevence, zdravého životního stylu, rizikových faktorů a dále ochotu aktivně se zapojit do
prevence. Polostrukturovaný rozhovor s praktickým lékařem pro dospělé a se sestrou z ordinace, kde
probíhalo dotazníkové šetření, pomohl dokreslit spolupráci pacientů na prevenci karcinomu kolorekta.
Celkově práci hodnotím jako zdařilou a navrhuji známku mezi výborně a velmi dobře.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jak změníte na základě zjištěných výsledků působení na klienty v oblasti prevence kolorektálního
karcinomu ve Vaší ordinaci?
2. Jsou všechny testy na okultní krvácení plně hrazeny? I ty nejnovější? Jaká je jejich přesnost?
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