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Posudek 

Volba tématu 
 

Použití centrálních žilních katétrů se v současné době stalo nezbytnou součástí intenzivní 
péče, a to zejména při ošetřovatelské péči o kriticky nemocné. Z tohoto důvodu považuji zvolení 
tématu této diplomové práce za aktuální a přínosné právě pro ošetřovatelskou péči.  
 
Práce je obsahově velmi dobře koncipovaná a využívá aktuálních literárních zdrojů. Je zřejmé,                 
že autorka se v problematice i týkající se centrálních žilních katétrů velmi dobře orientuje.  
 
Teoretická část 

Autorka se ve své práci zabývá problematikou ošetřování centrálních žilních katétrů 
v intenzivní péči. Teoretická část je členěna do 4 kapitol. V první kapitole je uvedena historie týkající 
se zavádění centrálních žilních vstupů. Další kapitola popisuje anatomicko – fyziologické základy 
žilního systému se zaměřením na žíly využívané ke katetrizaci. Třetí kapitola je velmi obsáhlá                          
a autorka v ní výstižně popisuje indikace CŽK, volbu místa zavedení, typy katétrů, techniky i postup 
zavádění CŽK a v neposlední řadě ošetřování CŽK. Teoretické poznatky autorky jsou založeny                    
na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje oblasti týkající se problematiky centrálních 
žilních katétrů. 

K teoretické části bych měla ale jednu výhradu. Vzhledem k tomu, že tématem práce                   
je problematika ošetřování centrálních žilních katétrů, zdá se mi, že autorka mohla věnovat větší 



pozornost a více se zaměřit právě na ošetřovatelskou péči o pacienta se zavedeným centrálním žilním 
katétrem a stručněji mohla být popsána kapitola týkající se typů CŽK.  
 
Výzkumná část 

Cíle diplomové práce jsou formulovány stručně a srozumitelně, naopak formulace hypotéz             
se mi zdá poněkud krkolomná a méně srozumitelná.  

Metodika práce obsahuje popis výběru výzkumného vzorku, vytvoření protokolu určeného 
pro zaznamenávání dat v celém průběhu výzkumu.  Na začátku kapitoly Metodiky práce by mělo být 
řečeno, jakou metodikou bude výzkum prováděn a proč autorka zvolila právě tuto metodiku 
výzkumu. Výběr metody kvantitativního výzkumu jsem se dozvěděla až na začátku Diskuze. 
   Kapitola Výsledky výzkumu a jejich interpretace je ve slovním hodnocení popsána 
dostatečně, moje výhrada se týká grafického znázornění.  Výsledky výzkumu jsou prezentovány 
několika typy grafů: sloupcový, spojnicový, výsečový, pruhový a plošný.  Vhodnější by bylo,                      
aby si autorka vybrala jeden maximálně dva typy grafů a ty pak následně používala pro celou 
interpretaci výsledků. To vše z důvodů  lepší přehlednosti.  
 Diskuze diplomové práce je pojatá velmi široce a částečně se překrývá s interpretací výsledů. 
Bohužel mi v diskuzi chybělo jasné a přehledné vyjádření o tom, zda se stanovené hypotézy potvrdily 
či nepotvrdily.  Autorka také srovnává své výsledky se současnou literaturou, bylo by vhodné při 
tomto srovnání uvádět konkrétní literaturu i autory. 

V této části my chybí ucelená kapitola či odstavec, kdy by autorka uvedla další své 
doporoučení pro praxi. Tato doporučení jsou útržkovitě uváděna v diskusi.  
   I přes uvedené připomínky se domnívám, že tato práce má pro praxi obrovský význam             
a na jejím základě  by mohla být zlepšena ošetřovatelská péče o CŽK ve VFN.  
  
 
Formální zpracování práce 

V magisterské práci nebyly dodrženy formální náležitosti. Některé z nich uvádím v následujících 
bodech: 

 opakovaně se v textu vyskytují spojky a předložky, které dle pravidel českého pravopisu 
nemají zůstat na konci řádku (např. str. 10), 

 za číselnou hodnotou procenta se vždy dělá mezera: sleva 60 %. Mezera se nedělá, jde-li 
o přídavné jméno „procentní“: 60% sleva. 

  V elektronické verzi se velmi často se vyskytovala spojená slova bez mezer (např. str. 11), 
mezery také opakovaně chybí za čárkou či tečkou na konci věty, na stránce 18 jsem 
napočítala těchto chyb 12. Následně jsem zkontrolovala tištěnou verzi, ve  které tyto chyby 
již nebyly.  
 

Práce, zejména teoretická část, je logicky členěna, kapitoly na sebe navazují a je jim věnována 
náležitá pozornost. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  Autorka využila ve své práci 
všechny nejdůležitější dostupné zdroje a prameny.   
 
Přílohy  
Přílohy a jejich úprava dostatečně dokreslují diplomovou práci.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 Diplomovou práci považuji i přes některé připomínky vztahující se k výzkumné části,                      
za zdařilou. Práce naplňuje své zadání a dobře popisuje zvolenou problematiku ošetřování 
centrálních žilních katétrů v intenzivní péči. Je zde náležitě využito odborné literatury a je jen škoda, 
že autorka nepoužila více citací a konkrétní srovnání s jinými autory. Cíle diplomové práce se i přes 
uvedené nedostatky podařilo naplnit.  
 



Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě.  
 
Diplomovou práci klasifikuji stupněm velmi dobře. 
  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1) V práci uvádíte, že jednou z indikací pro zavedení CŽK, je podávání léků iritujících cévní 
stěnu., uveďte, které léky to jsou a jaká je jejich koncentrace. 

2) V kapitole Příčiny vzniku katétrové sepse, jste vypsala časté původce této sepse.  Uveďte 
prosím, který původce je nejčastěji zastoupený u hematogenní katétrové sepse a konkrétně 
vyjmenujte i velmi obtížně léčitelné.  

3) Jak jste ve své práci správně uvedla od antibiotické ochrany katétrů se v poslední době 
upouští, napadají Vás ještě jiné důvody které jste ve své práci neuvedla? 
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