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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Práce zmiňuje problematiku cévních mozkových příhod (CMP). Tato diagnóza je u neurologických pacientů
velmi častá. Autorka správně a přehledně popisuje etiologii, patogenezi, diagnostiku, klasifikaci a terapii CMP.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Samostatnost a náhled autora do problematiky bez připomínek. V bakalářské práci chybí zahraniční zdroje a
informace z článků odborných časopisů.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Interpretace získaných citovaných zdrojů byla na dobré úrovni. Pozitivně hodnotím znalost
problematiky.

klinické

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po formální i stylistické stránce je práce pěkně zpracovaná, rozsahem vyhovuje. V práci však schází obrazová
příloha, např. CT či MRI snímky mozkových ischemií nebo krvácení.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

----------------Jaká je etiopatogeneze cévních mozkových příhod (CMP)?
Popište diagnostiku CMP.
Podání systémové trombolýzy – princip, indikace, kontraindikace, rizika.
Co je z hlediska sesterské práce nejdůležitější u pacienta po implantaci
stentu do mozkové tepny?
Jak edukujete pacienta po implantaci stentu do mozkové tepny při
propuštění z nemocnice?
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