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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    
   Cíle práce jako celku x    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  x    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování  problematiky  x   

Solidní přehled dosavadních    
poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  
  daný  problém 

  x  

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol) 

x    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Vymezení výzkumného problému x    
   Definování cílů výzkumu x    
   Popis zkoumaného souboru x    
   Popis použitých metod x    
   Adekvátnost použitých metod x    
   Způsob prezentování výsledků  x   

Diskuse: kvalita interpretování  
získaných výsledků   

 x   

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr použité literatury  x   
   Využití literatury v textu práce x    
   Správnost citací v textu     
 
 
 



5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce  x   
   Způsob shrnutí  x   
   Validita závěrů  x    
   Přínos práce  x   
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh  x   
 
 
7. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru  x   
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 

 x   

 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
 x    
 
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

 x    
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x x   
 
 
11. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
 
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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