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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Implantace aortální chlopně systémem TAVI je poměrně nová metoda. Autorka přináší poznatky o roli sester 
v péči o pacienta jak na katetrizačním sále, tak na koronární jednotce.   

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích 
i zahraničních literárních pramenů

3

Studentka vyžadovala vedení při utváření struktury práce a formulaci ošetřovatelských problémů. Připomínky 
vedoucí práce akceptovala a zapracovala do textu. V diskusi srovnává zkušenosti svého pracoviště s dostupnými 
informacemi, které získala prostřednictvím rešerše. 
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

Po shrnutí průběhu hospitalizace a podrobné ošetřovatelské anamnéze autorka označila základní ošetřovatelské 
problémy. Způsob zpracování uvedených problémů a popis jejich řešení vypovídá, že má studentka dobré 
teoretické znalosti a praktické dovednosti v péči o pacienta po implantaci aortální chlopně. 
Srozumitelnosti textu by prospělo výraznější grafické členění a označení jednotlivých problémových oblastí. 
Například v kapitole, kde autorka popisuje rizika spojená s hospitalizací, není zcela jasné, jak autorka 
promazávala sakrální oblast, když byl pacient pravděpodobně v poloze na zádech s přikurtovanými dolními 
končetinami. Bylo by také vhodné vysvětlit, jak a proč byl pacient ohrožen rizikem sebepoškození, jak se uvádí 
na straně 40. První věta na str. 41 o předcházení riziku spánkového deficitu rovněž vyžaduje doplnění či 
vysvětlení.  
  

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení 
publikační normy

Práce obsahuje 51 stran textu a 15 stran příloh včetně obrazové dokumentace. Rozsahem i grafickým 
zpracováním odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Text obsahuje množství nesprávně 
použitých interpunkčních znamének, překlepy a nepříliš časté chyby v pravopisu. Velký nedostatek však vidím 
v tom, že v seznamu použité literatury uvádí 34 titulů, v textu však odkazuje pouze na 12.
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Otázky k 
obhajobě:

Co obecně způsobuje riziko sebepoškození u pacientů po implantaci aortální chlopně a jaké 
faktory spojené s tímto rizikem se vyskytovaly u vámi popisovaného pacienta? 

Hodnocení celkem: Práce splňuje stanovené požadavky, doporučuji k obhajobě.

Datum:
19.6.2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka
BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


