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Komentář a připomínky k textu:
Závěrečná práce je velmi precizně napsána prismatem akademické čistoty, leč postrádám zde větší vztažnost k
postavení sestry, jak zněl název práce, v multidisciplinární péči o nemocné s implantovaným ICD, práce
obsahuje i výborně zpracovaný výzkum, i se bohužel spíše týká problematiky lékařské. Akceptuji, že se
studentka přímo účastnila kardiologické studie a velice oceňuji návrh doplnění ošetřovatelské diagnózy o
diagnózu spojenou s problematikou výboje ICD, ale celkově pro mne práce mnoho nekoresponduje s
ošetřovatelstvím jako vědní disciplínou. Z tohoto důvodu uděluji dvě známky, za provedení práce známku
výbornou, za tématickou nepřesnost pak známku velmi dobrou.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jaká zlepšení v ošetřovatelské péči o pacienty s implantovaným ICD byste ještě navrhovala jako vhodné k
uvedení do praxe?
2. Domníváte se, že výboje ICD mohou pacientovi přivodit psychické problémy, jestli ano, tak jak byste jako
sestra řešila pacientovy úzkostné stavy?
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