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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Organizace léčby akutní pooperační bolesti by měla zajistit optimální řízení terapie bolesti pro
každého pacienta, který podstoupí operaci, včetně pacientů podstupujících ambulantní chirurgické
zákroky. Část předložené práce je věnována patofyziologii akutní bolesti, je rovněž představena
struktura a funkce systému Acute pain service (APS).
V práci jsou podrobně popsány důvody, proč je třeba akutní pooperační bolest včas podchytit a
adekvátně léčit, a proč by v každé nemocnici měly být vypracovány standardní postupy diagnostiky a
terapie akutní pooperační bolesti. Autor představuje model managementu APS, na jehož realizaci se
osobně podílel v rámci svého pracoviště, zdůrazňuje úlohu adekvátní edukace personálu. Přínosem
práce je přehledné shrnutí problematiky, prezentace vlastních poznatků, a také možná inspirace pro
jiná klinická pracoviště.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Student pracoval samostatně, problematice rozumí, přehled literatury je vyhovující.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké jsou dle Vašeho názoru největší překážky v zavádění organizace léčby akutní
pooperační bolesti do rutinní klinické praxe?
Co Vás přivedlo k zájmu o problematiku akutní pooperační bolesti?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

