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1. Volba tématu: Autorkou zvolené téma hodnotím velmi pozitivně, neboť problematika
strachu a úzkosti u pacientů je velmi často opomíjena a mnohdy jí není přikládán
dostatečný důraz.
2. Teoretická část: Je rozčleněna do devíti okruhů a celkem obsahuje 33 stran.Jejím
obsahem jsou vytyčené cíle a následně se autorka zabývá problematikou strachu,
úzkosti,fobií a bolestí. Vzhledem k věkovému rozpětí respondentů zařadila i několik
kapitol týkajících se charakteristiky dospělosti a stáří.V závěru teoretické části velmi
podrobně vysvětluje operační zákrok, včetně léčby a možnosti poskytování ošetřovatelské
péče.
3. Empirická část: Autorka si správně vytyčila cíl výzkumu, zvolila vhodnou metodu
dotaznľku, zkoumaný vzorek respondentů je dostačující.Grafické zpracování výsledků
výzkumu je na profesionální úrovni a je přehledné.Komentář pod grafy je srozumitelný a
je doplněn přehlednou tabulkou.
4. Diskuze: Z výsledků šetření vyplývá, že ženy mají větší strach, otázkou však je zda-li
oslovení respondenti (muži) opravdu dokáží strach přiznat.Pozitivní je i počet odpovědí na
otázku zmírňování strachu, kde mají prioritu právě všeobecné sestry.! v tomto případě se
potvrzuje teorie užšího kontaktu všeobecných sester s nemocnými.
5. Závěr: Autorka shrnuje výsledky šetření a nabádá k zamyšlení nad touto problematikou
s doporučenľm věnovat ji více pozornosti.
6. Literatura a práce s literaturou:

Je dostačující, autorka uvádí 17 citací.

7. Přílohy: Práce obsahuje čtyři kvalitní přílohy.Zvláště kladně hodnotím přílohu č.4, plán
ošetřovatelské péče, který je pečlivě zpracovaný a bude sloužit jednak ke zkvalitnění
ošetřovatelské péče na Vašem oddělení a jednak usnadní a zkvalitní práci všeobecných
sester.

Bude vhodné prodiskutovat:
1. Překvapila mě 100% návratnost rozdaných dotazníků.Jak jste této skutečnosti docílila?
2. Čím si vysvětlujete nedostatečnou informovanost nemocných o pooperačních
komplikacích?
3. Proč si myslíte, že 30%nemocných si nepřeje být informováno?
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