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Bakalářská práce, která má rozsah 62 stran (mimo příloh) je členěna do deseti kapitol, které
na sebe vzájemně navazují.

Téma práce je velice vhodně vybráno vzhledem ke stoupajícímu počtu nemocných,
přičemž v našem státě se kardiovaskulární onemocnění podílejí na celkové mortalitě ve více
než 54 %. Proto také přibývá těch nemocných, kteří podstupují invazivní výkon - PTCA. Tito
nemocní mají v důsledku onemocnění (období před provedením výkonu) odlišnou kvalitu
života.

V teoretické části autorka přehledně a jasně popisuje anatomii srdce, ischemickou
chorobu srdeční vč. patogeneze, klasifikace, diagnostiky a léčby. Charakterizuje
ošetřovatelskou péči u pacienta po koronární angioplastice v sestaveném plánu ošetřovatelské
péče po provedené PTCA. V předloženém ošetřovatelském plánu postrádám u oš. diagnóz
třetí určující složku, tj. příčinu, u oš. cílů není přesně stanoveno jakého konkrétního cíle se má
dosáhnout, např. pacient udává zmírnění bolesti, event. pacient necítí žádnou bolest. Dále by
bylo vhodné při určování oš. cílů stanovit kritéria. V neposlední řadě autorka analyzuje
obecné pojmy kvality života.

Předkládá solidní přehled informací ze studií, které byly na dané téma zpracovány
v zahraničí. Dále uvádí, že v domácí literatuře nenašla práce, které by cíleně zkoumaly kvalitu
života u nemocných po tomto invazivním výkonu.

V empirické části j sou popsány cíle, metodika a výsledky výzkumu.

Autorka uvádí, že ve výzkumu použila strukturovaný dotazník zaměřený na kvalitu
života SF-36 (IQOLA - 36 Standard Czech, Version 1.0). Dotazník zahrnuje 36 otázek
z několika zdravotních oblastí.

Zkoumaný soubor tvořilo 50 pacientů, kteří byli hospitalizováni ve státní nemocnici.
Poprvé dotazník vyplnili během hospitalizace a po druhé s odstupem čtyř týdnů.

Celková návratnost, jak autorka uvádí, byla 90 %.



V analýze výzkumu jsou podrobně rozebrány odpovědi na jednotlivé otázky (vč.
grafického znázornění).

Celá práce je zakončena diskuzí a závěrem.

Hlavní přínos práce spatřuji ve snaze věnovat se zmapování oblasti, která se zabývá
kvalitou života u pacientů po PTCA. Právě proto, že výsledky léčby u těchto pacientů jsou
zaměřeny spíše na somatické aspekty, ale jak výzkum prokázal je potřeba důslednější podpory
zejména v oblasti psychické.

V práci je uvedeno celkem 21literámích pramenů, převážně z období posledních 5 let,
vč. zahraničních zdrojů, což svědčí o velmi dobré orientaci v dané problematice.

V příloze práce je uveden dotazník SF-36 o zdravotním stavu a vypracovaný tiskopis
sloužící ke sledování pacienta po koronarografii, dále seznam použitých zkratek a resume
v českém a anglickém jazyce.

Možné otázky při diskuzi:

1. Proč jste do sledovaného souboru respondentů vybrala pouze muže?
2. Zda na Vašem pracovišti neuvažujete nebo jste nezavedli standardní šetření, které se
zabývá zjišťováním kvality života u pacientů po invazivním výkonu - PTCA?
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