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Posudek 
 
Autorka tohoto poměrně rozsáhlého odborného sdělení (170 stránek textu) zpracováná 
dle mého názoru mimořádně náročné téma, které je zatím spíše doménou pouze velmi 
úzce specifikované odborné medicínské veřejnosti jdoucí oborově napříč kardiologií, 
kardiochirurgií a intenzivní medicínou.  
Problematika mechanických srdečních náhrad je součástí širšího komplexu otázek 
odborných,etických i filozofických v otázce léčby terminální fáze srdečího selhání, tedy 
de facto náhrady mechanické funkce srdečních komor (levé komory v tomto případě)  
Jak již bylo řečeno, jde o velmi úzce profilovanou odbornou problematiku, která ovšem 
v posledních několika letech prodělává nebývalý progres v otázkách indikací- tedy 
použití této terapie a stejně tak v otázce samotného technického zpracování.    
Originalita tématu je dle mého zaručena minimálně tím, že se stále zatím jedná o velmi 
specifickou moderní terapeutickou metodu, která je používána pouze několika málo 
špičkovými kardiocentry naší republiky. Orientace v této velmi složité problematice je 
obtížná i pro lékaře-odborníky, kteří se přímo v dané problematice pravidelně 
nepohybují. Literatura ještě stále neposkytuje dostatečné množství evidence-based 
informací, zpracovávané téma je velmi aktuální a doslova mění pohled na osud a  
možnou prognosu pacientů s terminálním srdečním selhání, kteří ( z jakýchkoliv důvodů ) 
nejsou léčeni doposud "zlatým standardem " léčby, a to ortotopickou srdeční 
transplantací.     
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Práce je tematicky i formálně rozdělena do 3 velkých celků - část odborně-medicínská, 
část zpracovávající základní  téma-totiž systém ošetřovatelské péče v kompetenci  SZP 
a posledně část praktickou - samostatnou brožuru - rychlého průvodce dané 
problematicky pro pacienty.  
Zhodnocení části první - teoretické. V koncipování obsahu sdělení (zejména logicky v 
jeho začátku ) lehce postrádám zájem o hlubší zpracování samotného srdečního selhání 
- jako syndromu - tedy s klinickými projevy, paraklinickými vyšetřeními atd. Též bych 
autorce doporučil větší rozvahu a přehlednější část v oblasti  
konzervativní – tj. farmakologické léčbě srdečního selhání. Zpracovávaná léčebná 
problematika je indikována právě až po selhání a vyčerpání všech těchto konzervativních 
metod.Též postrádám odkaz na recentní doporučení léčby terminální fáze srdečního dle 
ČKS či ECS. Odborné nepřesnosti ( kupř. problematika echokardiografického vyšetření  
u pac. se srdečním selháním, nepřesnosti v indikacích podávání léků u pacientů po 
implantaci VAD –příloha č.5 ) jsou vcelku  ojedinělé.  
Autorka pracuje s hojnými zdroji odborné literatury ( převažuje česká ), ve výčtu jich 
figuruje téměř sedm desítek. 
Používá citace, získané odborné informace logicky komponuje do větších celků. 
Problematika je avšak mimořádně rozsáhlá, že se autorka prakticky nemůže nevyhnout 
jistému "předávkování" specifickými  odbornými informacemi. 
Vlastní řešení autorka nabízí ve třetí ( a zároveň i samostatné ) části,kdy zpracovává 
tématiku prostřednictvím informační brožury pro pacienta. Informací je zde 
poskytnuto  dostatečně, k úvaze by byla korektura  formátu (A5).  
Po stránce formální  práce zcela splňuje normované požadavky, citované literární zdroje 
autorka souborně uvádí, grafická úroveň i prezentace obrazových příloh je kvalitní, 
pouze přílohy 38-40 jsou nepříliš kvalitně reprodukované a lehce kazí celkový grafický 
dojem.  Sdělení ve formě abstraktu uvozuje celou práci a přehledně předkládá 
následující zpracovávanou problematiku. Jazykové zpracování je obvyklé, na dobré 
úrovni, stejně jako celkové grafické zpracování.  
  
V předkládané diplomové práci autorka přehledně zpracovává mimořádně odborně 
náročné téma progresivně se rozvíjející terapeutické metody u pacientů s vyčerpáním 
konzervativních léčebných metod pokročilého srdečního selhání. 
Je členěna do 2 základních celků - části teoretické ( předmět oponentského hodnocení ) 
a do části empirické - ošetřovatelské případové kazuistiky. Jako bonusový materiál  
(vlastně třetí celek) autorka předkládá v praxi použitelnou odbornou příručku pro 
pacienty se systémem LVAD. 
Dle mého názoru práce formálně i obsahově splńuje kritéria formátu diplomové práce, v 
odborném pohledu lze konstatovat, že v určitých ohledech ( odborně-technická část ) i 
tato kritéria přesahuje. 
 
Práci doporučuji k obhajobě, klasifikuji stupněm velmi dobře.  
  
Okruh otázek při ústní obhajobě: 
-komentář k základním indikačním typům použití LVAD s důrazem na otázku zvyšující 
se četnosti použití ve formě destinační  terapie ( blíže vysvětlit )  
-etická problematika stanovení "ceny lidského života"  (vynaložené prostředky na léčbu 
term.srdečního selhání prostřednictvím LVAD - komparace k OTS )   
  
       
V Kolíně, 22.8.2013                                                                                 MUDr. Josef Slabý 

 


