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  Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte     
 Body  
 V hodnocení využijte slovní vyjád ření s respektováním charakteru a zam ěření práce  

0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktic ká pot řeba a uplatn ění předpokládaných 
výstup ů práce… 3 

 Student volil pro zpracování bakalářské práce téma ošetřovatelské péče o 61- letého pacienta  s akutním 
infarktem myokardu hospitalizovaného na oddělení intenzivní kardiologické péče.  Student volil téma, které je 
v souladu s předpoklady pro zpracování závěrečné práce v programu Ošetřovatelství na 3. LF UK.V širším 
kontextu ošetřovatelských případových studiích  je jedná o téma relativně časté, přesto zajímavé a potřebné. 

 

4 
2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problemati ky, p řehled nejzávažn ějších domácích 

i zahrani čních literárních pramen ů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…  

 Student pracoval samostatně. V seznamu literatury uvádí 14 literárních zdrojů a to výhradně domácích knižních 
publikací. Zahraniční literatury, odborných periodik ani elektronických zdrojů student nevyužil. Po odborné 
stránce student volil validní zdroje, které přímo souvisejí s tématem bakalářské práce.  

3 
3 Formulace cíl ů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvlá dnutí odborného 

problému, získaných údaj ů, odborného textu. Výsledky a záv ěry práce, skute čný praktický 
i teoretický p řínos práce…  

 Předložená práce je případovou studií. Student si v úvodu práce stanovuje cíl, který se mu podařilo splnit. 
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V klinické části se student věnuje anatomii a fyziologii srdce a 
koronárních cév, charakterizuje onemocnění akutní infarkt myokardu, zmiňuje příčiny, rizikové faktory, dělení 
podle EKG a  klinický obraz. Velice detailně je popsána kapitola komplikace infarktu myokardu. Dále je uvedena 
podrobná diagnostika a léčba, která je členěna na přednemocniční, nemocniční a následnou. Následující část 
práce je věnována případu konkrétního pacienta. Student uvádí okolnosti přijetí, průběh hospitalizace, přehled 
farmakoterapie vztahující se k přednemocniční i nemocniční péči. Z popsaného není jasné, ke kterému dni 
hospitalizace se farmakoterapie vztahuje. U některých léčiv je uvedena indikace k použití u jiných nikoliv. 
Některá léčiva chybí v přehledu, přesto jsou zmíněna v ošetřovatelské části, např. Fentynyl, infuzní roztoky atd. 
Dále je popsána průběžná diagnostika spolu laboratorními vyšetřovacími metodami. Výsledky laboratorních 
vyšetření jsou přehledně umístěny v tabulce.  
Ošetřovatelská část práce je členěna na část teoretickou, kdy student charakterizuje metodu ošetřovatelského 
procesu a ošetřovatelský model M. Gordonové, který také použil pro zpracování ošetřovatelské anamnézy.Na 
straně 47 je vložena přehledná tabulka, která uvádí přehled nejdůležitějších ošetřovatelských anamnestických 
údajů.  Ošetřovatelská anamnéza byla odebrána v den příjmu po ošetření pacienta v rámci intervenční 
kardiologie. Student správně odebral ošetřovatelskou anamnézu. Uvádí všechny podstatné informace, jejichž 
znalost je podstatná pro poskytování bezpečné ošetřovatelské péče. Vyhodnocení rizika pádu se jeví být 
neobjektivní. Na základě ošetřovatelské anamnézy student stanovil krátkodobý plán ošetřovatelské péče a to po 
dobu prvních 24 hodin pobytu pacienta v nemocnici. Student stanovil pět aktuálních a tři potencionální 
ošetřovatelské diagnózy. Všechny ošetřovatelské diagnózy jsou rozpracovány. Student si klade reálné cíle, jimž 
přizpůsobuje péči a následně vyhodnocuje efekt poskytnuté péče.Dlouhodobý plán péče je zaměřen na další 
průběh hospitalizace s výhledem do propuštění. Psychosociální problematika je popsána stručně, přesto lze 

 



sledovat jistou práci studenta s literaturou vztahující se k tématu.Edukace je zaměřena na změnu životního stylu 
s cílem snížit rizikové faktory infarktu  myokardu. 
Student prokázal vysokou odbornou připravenost pro poskytování ošetřovatelské péče v oblasti 
kardiologie.Student je schopen reálně plánovat ošetřovatelskou péči u pacienta hospitalizovaného na oddělení 
kardiologické intenzivní péče. 
 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická ú roveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publika ční normy… 3 

 Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Nepřehledně strukturovanou shledávám část týkající je 
ošetřovatelského procesu v oblasti rozpracování ošetřovatelských diagnóz. V ostatních částech je práce  
přehledně členěna a přílohy jsou zpracovány kvalitně a čitelně. Vzhledem k tomu, že student uvádí dokumentaci 
VFN Praha je uvedeno pouze prohlášení, nikoliv písemný souhlas vedení nemocnice s využitím dokumentů. 
Student odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma byla dodržena. 
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Poznámky, 
dopl ňky 
posuzovatele:    

 

 
Otázky k 
obhajob ě: 

Jakým způsobem probíhalo postupné fyzické zatěžování pacienta 
v nemocnici? 

 

 
 

Jakým způsobem bylo pečováno o a.sheath? Kdy a jak byl odstraněn? 
 

 
  Jakým způsobem bylo hodnoceno riziko pádu u nemocného?  

 
    

 
 

   
 

Hodnocení celkem: Doporu čuji - nedoporu čuji práci k obhajob ě:  

 
   

    
    
 

Návrh klasifikace práce: výborn ě - velmi dob ře – dob ře - nedostate čně 
 

    

 Datum:  1.6.2011  

    
 Podpis: Mgr. Renata Vytejčková  

    
    
  * nehodící se vymažte nebo škrtněte  

 



 
Doporu čená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  

13 a více Výborn ě Minimálně dva body v každé položce 

9 až 12 Velmi dob ře Minimálně jeden bod v každé položce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

5 a méně Nevyhov ěl Více jak jedna "nulová" položka 

 


