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Posudek  
 
Volba tématu 
Práce se zabývá velmi aktuální problematikou ošetřování centrálních žilních katétrů v intenzivní a 
metabolické péči. Podíl ošetřujícího personálu při prevenci komplikací spojených s cévními vstupy má 
rozhodující význam, a proto práce mapující ošetřovatelské postupy při péči o centrální žilní katétry s 
ohledem na prevenci a vznik komplikací je velmi vhodná. 
 Obtížnost zvoleného tématu považuji za adekvátní pro magisterskou diplomovou práci.  
Autorka se ve zvoleném tématu velmi dobře orientuje. 
 
Teoretická a výzkumná část 
 

1. Teoretická část 
Teoretická část je velmi pečlivě zpracovaná, logicky a přehledně členěná, pokrývá zvolené téma v celé 
šíři.  Uplatněné teoretické poznatky jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje a autorka je dobře využívá.   
  
       2. Výzkumná část 
Cíle práce byly stanoveny jasně a srozumitelně.  

Výzkumná práce byla realizována formou kvantitativního výzkumu, provedeného 

pomocí sběrného protokolu, výzkum probíhal v období 4 měsíců ve dvou fázích. První fáze spočívala 

ve sledování standardních postupů ošetřování  CŽK na sledovaném pracovišti, ve druhé fázi byla 

vytvořena nová doporučení pro ošetřování CŽK, jejichž snahou bylo zlepšení v oblasti 

ošetřovatelské péče o CŽK a tím i snížení výskytu komplikací. 

Metodika a vlastní provedení výzkumu jsou správné.  

Autorka ovládá základní postupy vědecké práce a její etické aspekty. 



Velmi kladně hodnotím autorčinu práci s odbornou literaturou a zejména pak bohaté využití 

cizojazyčné literatury. Vybrané publikace jsou aktuální a velmi dobře pokrývají zvolené téma.  

  
Z formálního hlediska by mělo být hned v úvodu kapitoly Metodika práce uvedeno, jakou metodikou 
bude výzkum prováděn, toto se objevuje až dále v textu.  Úvodní část kapitoly Diskuze měla spíše být 
uvedena v kapitole Interpretace výsledků. Jinak je práce obsahově dobře koncipovaná, uvedené 
formální nedostatky nemají zásadní vliv na kvalitu práce.  
 
V diskuzi autorka bohatě konfrontuje vlastních zjištění s literárními údaji. Závěry práce jsou jasně 
formulovány. 
Práci považuji za velmi přínosnou pro praxi, na jejím podkladě by mohla být implementována nová 
doporučení pro ošetřování centrálních žilních katétrů na zkoumaném pracovišti.  
 
Formální zpracování práce 
Práce na 81 stranách spolu s dalšími 20 stranami příloh a 39 odkazy na informační zdroje je 
přehledně strukturovaná a pečlivě zpracovaná, má dobrou stylistickou i jazykovou úroveň a obsahuje 
všechny náležitosti.  
Grafy a tabulky jsou přehledně zpracované. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

Práce s literaturou je správná a citace přesné.  

Práce obsahuje pouze drobné technické nedostatky, které nemají zásadní vliv na kvalitu práce. 

 
Přílohy  
Kvalita příloh je vysoká. Fotografie, obrázky a tabulky vhodně doplňují text, který na příslušných 

místech obsahuje odpovídající odkazy. Pozitivně hodnotím také prezentaci a videozáznam 

doporučené techniky převazu CŽK jako velmi dobrý edukační materiál.   

 
Spolupráce autora diplomové práce s vedoucím práce 
Autorka aktivně konzultovala diplomovou práci v průběhu jejího vzniku a její spolupráce byla 
příkladná.   
 
Celkové hodnocení práce  
Diplomová práce splnila stanovené cíle, velmi dobře demonstruje problematiku ošetřování 
centrálních žilních katétrů v intenzivní a metabolické péči. Náročnost zvoleného tématu a použité 
výzkumné metody, i přes některé formální nedostatky, činí tuto práci velmi kvalitní. Práce může 
nejen velmi dobře sloužit jako studijní materiál, ale zejména má působivý výstup pro praxi a na jejím 
podkladě by mohla být zlepšena ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry ve Všeobecné fakultní 
nemocnici.  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikovat stupněm výborně.  
 
 
 
 



Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
1. U jakých skupin pacientů předpokládáme zvýšené riziko infekčních komplikací CŽK?  
2. Pozorovala jste nějaké zásadní rozdíly v ošetřování CŽK na Vašem pracovišti a na IV. interní klinice 
VFN? 
3. Jaká opatření ke zvýšení motivace zdravotníků dodržovat zásady prevence katetrových infekcí 

navrhujete?   

 
v Praze dne 30.05.2013    MUDr. Petrášková Hana   

 


