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1/ Volba tématu

Téma práce je zvoleno velmi dobře. V současné době je počet nemocných
s implantovaným stimulátorem vysoký. Kardiostimulátory zásadním způsobem ovlivňuji
kvalitu života řady nemocných s postižením srdce.

2/ Teoretická část

Autorka v úvodu dobře definuje problematiku práce. Uvádí, že počet implantovaných
kardiostimulátoru v populaci stoupá a že příznivě ovlivňuje prognózu i kvalitu života těchto
nemocných. Přes velmi dobré výsledky je však stále nutné problematiku kardiostimulace
nemocným dobře vysvětlit. V tomto, kromě lékařů, má významnou roli i střední zdravotnický
personál.

Autorka prokázala dobrou teoretickou přípravu a velmi solidní přehled o problematice
kardiostimulace. V práci jsou jen drobné terminologické nepřesnosti, které pro bakalářskou
práci nejsou podstatné.

3/ Empirická část

Autorka vhodně definovala výzkumný problém. Pracuje se vzorkem nemocných po
implantaci kardiostimulátoru. Počet respondentů 49 je dostatečný. Autorka použila standardní
dotazníkovou metodu. Získaná data jsou zpracována pro tento účel dostatečně a v práci jsou
dobře graficky prezentována a dobře diskutována.

4/ Závěr práce

Realisticky shrnuje získaná dotazníková data. Ukazuje, že informovanost nemocných a
jejich očekávání stran implantace kardiostimulátoru nejsou ve sledovaném vzorku respondenů
špatné, přesto existuje nemalá skupina nemocných u kterých by lepší komunikace
zdravotnického personálu mohla dále zlepšit informovanost nemocných a snížila jejich obavy
a očekávání. Edukace musí být přesná, tak aby nemocní nespojovali s implantací nadměrná,
nerealistická očekávání nebo nadměrné obavy.



51 Literatura a práce s literaturou

Uvedená literatura odpovídá svým rozsahem charakteru práce a Je přiměřeně
diskutovaná.

61Kvalita příloh

Kvalita příloh je velmi dobrá a svým rozsahem dostatečná charakteru práce.

71Celkové stanovisko oponenta k práci

Prezentovaná práce je dobré kvality. Odpovídá svým rozsahem a zpracováním
tematiky současným trendům.

Dotazy: 1) Domníváte se, že je nutný jiný přístup k nemocných se standardním
kardiostimulátorem a nemocným s implantabilním kardiostimulátorem-
defibrilátorem (lCD).

2) Kde vidíte hlavní nedostatky v edukaci nemocných před implantací
kardiostimulátoru.

3) Kde by měla spočívat hlavní role středního zdravotního personálu při
komunikaci s nemocnými před a během implantace kardiostimulátrou.
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