POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Hana Brychtová

Vedoucí práce:

Mgr. Jana Heřmanová
Ošetřovatelská péče o pacientku s fibrilací síní přijatou k elektrické
kardioverzi

Název práce:
Autor posudku:
(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

MUDr. Michaela Hoňková, Avicena kardiologie, interna s.r.o., Na
Struze 6, Praha 1, 110 00 mhonkova@kardioamb.cz., tel. 602371769
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce
1

2

Jedná se o velmi aktuální téma - fibrilace síní. Ta je považována za novou epidemii v kardiologii. Její 4
léčba, včetně nových postupu zásadně ovlivňuje prognózu pacientů. Autorka se dobře orientovala
v dané problematice, zahrnula do práce všechny podstatné novinky a vystihla jejich význam. Tím je
práce naprosto originální.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka po teoretickém úvodu, se správným náhledem na danou problematiku. Zcela
samostatně zpracovala kazuistiku léčebného a ošetřovatelského postupu u dané pacientky.
Vyčerpávajícím způsobem zpracovala dostupnou aktuální literaturu domácí i zahraniční .
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka samostatně zvládla odborný problém a zpracovala ho srozumitelným způsobem
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Zcela bez připomínek k formálnímu zpracování práce,
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1- Výhody a nevýhody nových antikoagulancií
2- Faktory ovlivňující úspěšnost kardioverze

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně -

Datum:

Podpis:

21. 4. 2013
MUDr. Michaela Hoňková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

