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1. Volba tématu
Zvolené téma považuji za důležité a v praxi využitelné.

2. Teoretická část
Tato část obsahuje 42 stránek se 4 kapitolami, pojednává o historickém vývoji náhrad
kolenního kloubu, definuje pojmy gonartróza, osteoartróza, dále typy náhrad kolenního
kloubu, indikace a kontraindikace. Další kapitola je věnována bolesti, typům bolesti, rozdílům
v mírnění bolesti u mužů a u žen. Poslední kapitola teoretické části je věnována způsobům
tlumení bolesti (farmakologické i nefarmakologické), hodnocení intenzity bolesti. Autorka
prokazuje znalost a využití prostudované literatury – použila 15 citací.

3. Empirická část
Tato část obsahuje 43 stránek, je rozsáhlá, velmi dobře zpracovaná. Metodou výzkumu byl
kombinovaný dotazník s hodnotící NRS škálou a pracovní tabulky. Odpovídalo 76 pacientů
(89 %) z oslovených s plánovanou totální náhradou kolenního kloubu.
Autorka rozdělila pacienty podle typu provedení anestezie. Hodnotila škály bolesti před
operačním výkonem a po operačním výkonu. V pooperačním období autorka hodnotila
efektivitu analgetické péče i v souvislosti s náročnou pooperační rehabilitaci. Její závěry
mohu potvrdit i dle své vlastní zkušenosti, že podaná analgezie před rehabilitací umožňuje
méně bolestivě prováděnou rehabilitaci. Výsledky autorka graficky zpracovala, grafy a
tabulky doplnila komentářem.
Diskuze je kvalitní a vhodně zakončuje práci.

4. Závěry práce
Hlavní přínos vidím ve volbě tématu a jeho kvalitním zpracování. Závěry lze využít ve
spolupráci s lékaři pro praktické využití.

5. Literatura a práce s literaturou
Studentka prostudovala 28 titulů, vhodně využitých při zpracování práce.

6. Kvalita příloh
Přílohy tvoří seznam grafů a tabulek, dotazník, souhlas s dotazníkovým šetřením, pracovní
tabulky.

7. Práci hodnotím jako velmi přínosnou. Na sebe navazující kapitoly v teoretické části mohly
být řazeny od historie k současnosti. Při předoperačním vysvětlení výkonu působí lékař, pak
sestra. Pojem „pohlavní rozdíly“ bych poněkud jinak formulovala.

Diskutovat bychom mohli:
1. Jak se budete snažit uvést do praxe Vaše zjištění?
2. Co si představujete pod pojmem „fyzikální vyšetření“?

8. Práci klasifikuje výborně.
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