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Vedoucí práce  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Téma předkládané práce hodnotím jako aktuální a do značné míry také originální. Problematika ošetřovatelské 
péče o pacienta s LVAD je specifická a je to jistě záležitost úzkého okruhu vysoce specializovaných pracovišť 
v České republice.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

1

Při zpracování práce si studentka počínala zcela samostatně, což svědčí o odborné erudici a znalosti 
zpracovávané oblasti. V seznamu použité literatury uvádí autorka práce celkem 16 titulů (převážně knižního 
charakteru) bez odkazu na zahraniční zdroje. V textu i přes doporučení vedoucí práce je odkaz pouze na 7 
z celkem 16 ti  uvedených v „ Seznamu použité literatury“. Připomínky mám také k neuvedení zdrojů příloh, kde 
autorka nerespektovala doporučení vedoucí práce. Bylo by jistě vhodné tyto chybějící údaje doplnit.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

      Na konzultace studentka přicházela zcela připravená, při řešení problémů souvisejících s odbornou 
problematikou práce si počínala samostatně.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy
K formální, jazykové a stylistické stránce textu nemám zásadních připomínek.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Viz text výše.

Otázky k 
obhajobě:

Vyjmenujte komplikace spojené s LVAD a dále možnosti jejich řešení s důrazem na úlohu 
sestry.
Z jakého důvodu jste si zvolila ošetřovatelský model Hendersonové?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

V případě úspěšné obhajoby doporučuji klasifikovat výborně

Datum:
Praha, 10.6. 1011

Podpis:
Mgr. Milena Vaňková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




