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Odůvodnění hodnocení práce:
Bakalářská práce se věnuje problematice sebepéče u pacientů s kolostomií se zaměřením na vhodné
oblečení. Což je téma v rámci oboru ošetřovatelství ne příliš frekventované.
Práce je standardně členěna na teoretickou a praktickou část. Struktura práce je logická, zpracování
teoretických kapitol svědčí o schopnosti autorky pracovat s odbornou literaturou, konkrétně autorka
čerpala ze 32 zdrojů. Tak jak sama autorka několikrát v textu uvádí, nezastupitelnou roli v této
problematice má „stomasestra“ v práci však postrádám kapitolu s vymezením jejich kompetencí,
činností a vzdělání.
V praktické části si autorka vytyčila 5 reálných cílů. K naplnění stanovených cílů využila
kvantitativního výzkumného šetření, metody dotazníku. Co se týká edukačního materiálu, volil
bych spíše interaktivnější formu.
Kromě běžných formálních a stylistických chyb bych chtěl upozornit na následující nedostatky:
- V úvodu práce se objevuje spousta tvrzení, která by měla být podložena zdroji - odkud
autorka tyto informace čerpala.
- Užívání neodborných termínů např. podání nálevu, obvodní lékař, aj.
- Čísla kapitol jsou uvedena pouze v obsahu v textu nikoliv.
- Nejednotná velikost písma.
- Nekompletní seznam užitých zkratek např. KDP.
Přes uvedené i neuvedené výtky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm
B - velmi dobře.
Otázky k obhajobě:
K distribuci dotazníku jste využila 3 pracovišť. Jakým způsobem jste tuto distribuci koordinovala
abyste dosáhla toho, že odpovědělo stejný počet mužů i žen?
Proč jste v dotazníkovém šetření zjišťovala položku č. 3 – rodinný stav?

Čím si vysvětlujete nezájem „trhu“ o oblečení pro stomiky?
V textu uvádíte, že velmi příznivě na nemocného působí, pokud se ještě před operací setká
s člověkem, který stomii má, se kterým se může nejvíce podělit o své pocity, dozvědět se různé
zkušenosti a získat reálný optimismus? Jaká je realita? Máte s tímto své zkušenosti a jaké?
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Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce.

