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Posudek 
 
 
 
Téma zvolené pro bakalářskou práci je specifické,týká se velmi malé části nemocných a to až 
v posledních letech.To souvisí s technikou používanou k dlouhodobé podpoře srdce.Potíže,se 
kterými se musí vypořádat pacient sám a problémy,které ve stejnou dobu řeší i ošetřující 
personál jsou aktuální a možná se budou postupem času týkat i větší části nemocných. 
 
V teoretické části autorka podává stručný přehled anatomie a fyziologie srdce.Věnuje se 
hlavně srdečnímu selhání a jeho léčbě ,včetně náhrady srdce transplantací a aplikování 
srdečních podpor.V další části autorka podrobně popisuje sled událostí a péče o pacienta 
s mechanickou srdeční podporou od chvíle cesty na operační sál až do propuštění do domácí 
péče. 
 
Pro část empirickou si autorka závěrečné práce stanovila tři dílčí cíle spojované cílem 
hlavním.Pro získání informací potřebných k vyhodnocení problémů nemocných se 
zavedenou dlouhodobou podporou srdce použila standartní dotazníkové šetření.Zpracovala 
21  dotazníků s odpověďmi na 23 otázek.Šetřila tedy 21 pacientů v průběhu jednoho roku. 
 
Z výsledků odpovědí na otázky je patrné,že hlavní cíl i tři dílčí cíle diplomové práce byly 
splněny. 
 
Přílohy práce obsahují kromě dotazníku obrázkovou dokumentaci pro jednotlivé typy srdeční 
podpory a náhrady. 



 
Po formální stránce je práce dobře členěna,autorka používá pěknou češtinu.Také grafické 
znázornění výsledků je názorné a přehledné.Práce odpovídá předpisům 1.LF UK pro psaní 
závěrečných prací. 
 
Závěr: 
 
Závěrečná práce Lucie Ondráčkové se týká nemocných v mezní životní situaci.Dlouhodobá 
srdeční podpora je pro tyto nemocné možností oddálit šanci na transplantaci jako 
dlouhodobou životní perspektivu.Většinou také znamená okamžité zlepšení jejich 
zdravotního stavu.Autorce práce se podařilo dát přehled problémů,kterým lidé s diagnozou 
srdečního selhání čelí před i po zavedení dlouhodobé srdeční podpory.Cíl práce byl splněn.V 
závěru své práce autorka dává i některá praktická doporučení,která povedou k dalšímu 
zlepšování zejména psychologických bariér u nemocných se závažným srdečním selháváním. 
 
Závěrečná práce Lucie Ondráčkové odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji na klasifikaci stupněm výborně. 
 
 
 
Při obhajobě se chci autorky práce zeptat jak ona čelí psychickému tlaku při ošetřování 
nemocných při vědomí na hranici života a smrti,jak s nimi komunikuje? 
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