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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autor si pro svou práci vybral velmi aktuální téma akutního infarktu myokardu..

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

3

Autor postupoval při psaní práce samostatně a využíval při psaní znalostí a dovedností 
z práce na koronární jednotce. V teoretické části rozebírá autor diagnózu akutní infarkt 
myokardu v širokých souvislostech – od anatomie věnčitých tepen až po rizikové faktory 
aterosklerózy, dále jednotlivé typy a komplikace infarktu myokardu. Práce má vysokou 
odbornou úroveň. Autor pracoval s dostatečným množstvím kvalitní literatury.

3

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

Autor léčbu infarktu myokardu správně rozděluje do jednotlivých fází – prehospitalizační a  
hospitalizační fáze, dále fázi rehabilitace a sekundární prevence. Následuje kazuistika 
nemocného s touto diagnózou včetně podrobného popisu ošetřovatelského procesu. 
Práce je napsána jasně a srozumitelně a je dokladem širokých znalostí autora i jeho lidského 
přístupu k nemocným – tedy vlastností, které jsou mi u M. Baušteina dobře známy. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

3

Práce má 68 stran. Je tedy splněn rozsah bakalářské práce. Autor předložil práci, která po 
formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Práce obsahuje čestné 
prohlášení, obsah, seznam použité literatury. Také jazyková, stylistická a grafická úroveň 
práce jsou v pořádku.  

B
o
d
y 

c
e
lk

e
m

  

14

mailto:jmali@lf1.cuni.cz


Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1. Kteří pacienti mají po proběhlém infarktu myokardu nejvyšší riziko úmrtí 

v průběhu 1-2 let?

2. Proč se v poslední době používá dělení infarktů na STEMI/NSTEMI 

(především při přijetí do nemocnice) a nikoli Q/non-Q ?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
1.5. 2011

Podpis: Doc. MUDr. Jan Malík CSc.

* 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




