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Oponentský posudek bakalářské práce  
 
Téma bakalářské práce: 
 
Život s mechanickým srdcem 
Autor práce: Miroslav Provazník 
 
Autor předložil práci o rozsahu 118 stran včetně příloh. Text bakalářské práce je členěn do tří 
základních částí, části klinické, metodologické a empirické. Části jsou dále  přehledně 
členěny. 
 
1. Volba tématu 
Autor zvolil vhodné, aktuální téma. Volbu tématu ovlivnily pracovní zkušenosti autora 
z kliniky anestezie, resuscitace kardiocentra IKEM v Praze, kde se setkává mimo jiné i 
s nemocnými, kteří podstoupili implantaci mechanické srdeční podpory Heart Mate II. 
 
2. Teoretická (klinická)část  
Teoretická část velmi dobře popisuje anatomii a fyziologii srdce, dále etiologii, klinické 
příznaky a léčbu srdečního selhání.Objasňuje podstatu práce mechanické srdeční podpory 
Heart Mate II, způsob implantace, výhody pro nemocné při jejím použití ve srovnání s jinými 
srdečními mechanickými podporami. Uvádí specifika ošetřovatelské péče o nemocné po 
provedené implantaci Heart Mate II.   
 
3. Metodologická část  
Metodologická část je teoretickou přípravou pro provedení plánovaného výzkumu. Pracuje s 
pojmy kvalita života, výzkum v ošetřovatelství se zaměřením na charakteristiku kvalitativního 
výzkumu, obsahovou analýzu, rozhovor a postupy kódování.  
 
4. Empirická část 
Cíl „ výzkumu“ je správně popsán. 
Autor upřednostnil kvalitativní výzkum. Jako hlavní metodu pro sběr dat použil  
polostandardizovaný rozhovor. Vedlejší metodou bylo studium dokumentů souvisejících 
s danou problematikou. 
Vzorek osob je dobře popsán. Počet oslovených pacientů (3) rozsahem neodpovídá výzkumu, 
jedná se pouze o malou sondu do problematiky. 
Výsledky „výzkumu“  jsou tvořeny základní analýzou rozhovorů. Použita je metoda 
otevřeného a axilárního kódování. Rozhovory jsou přehledně interpretovány. 
Hypotézy nejsou stanoveny před vlastním šetřením. Dle vyjádření autora výsledky práce  
přetvořil do 26 hypotéz, které mají charakterizovat život pacientů s HeartMate II. V práci 
jsou tyto hypotézy zařazeny za analýzou rozhovorů s pacienty. Není patrno, zda hypotéza byla 
potvrzena nebo nepotvrzena.  
Diskuze je podrobně rozpracovaná. Autor se v ní dobře  vyjádřil k výsledkům svého šetření.  
 
 
4. Závěr práce 
V závěru práce autor shrnul výsledky vyplývající z empirické části. Autor konstatuje, že 
pacienti s implantovaným Heart Mate II. necítí v běžném životě téměř žádné omezení. 
Výsledky ovšem hodnotí názory pouze tří respondentů.   
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5. Literatura a  práce s literaturou  
Použitá literatura je kvalitní. Autor čerpá převážně z  aktuálních českých zdrojů. 
 
6. Kvalita příloh  
V přílohách autor prezentuje denní záznam pacienta s implantovaným Heart MateII a přepisy 
rozhovorů s pacienty. 
Postrádám alespoň „kostru“ polostandardizovaného rozhovoru.  
 
7. Celkové stanovisko. 
Bakalářská práce je v teoretické části je zpracovaná přehledně a vyčerpávajícím způsobem. 
Empirická část má nedostatky ve stanovení a potvrzení či vyvrácení hypotéz. 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1)  V čem se liší ošetřovatelská péče na JIP o pacienta po implantaci Heart Mate II od péče o 
pacienta po klasické srdeční operaci (např. AKB, chlopně)? 
2) Využívá Vaše pracoviště služeb klinického psychologa?    
 
 
 
8. Navrhovaná známka  - dobře 
 
 
 
19. 5. 2011                                       Zpracovala Bc. Dana Vlášková 


