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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Cévní mozkové příhody stojí v České republice stran úmrtnosti na 2.-3. místě statistik a svou incidencí vybízí k
hlubokému zamyšlení po příčinách tohoto stavu. Cestou může být – a mělo by být - zvýšení povědomosti odborné
i laické veřejnosti o symptomech ochoření, možnostech prevence a též možnostech poskytnutí adekvátní péče. O
aktuálnosti tudíž není pochyb. Předkládaná práce prezentuje originální pohled na problematiku s využitím
tradičních literárních zdrojů.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Výběr zdrojů lze hodnotit coby dostatečně široký, pokrývající problematiku od anatomických základů / Rigutti,
Ilustrovaný atlas anatomie/ až po úzce specifickou linii neurologickou – příkladem jsou online zdroje
/Cerebrovaskulární manuál www.cmp-manual.cz /, využívané v běžné klinické praxi díky vysoké aktuálnosti lékaři
v pre i postgraduálním studiu. Zdařilo se oddělení jádra odborné problematiky od údajů pro účel práce
nadbytečných, při čtení práce nejsme zatížení neúměrným množstvým pouze hraničně relevantních údajů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Téma vychází z těžiště činnosti autorky – intenzivní a ošetřovatelské péče o pacienty Iktového centra, tedy valnou
většinou o pacienty s cévními příhodami mozkovými. Zpracování problematiky nepůsobí nejistě, kompozice
faktických údajů do práce je přirozená, přechodové partie mezi odbornou informací získanou a vlastním
komentářem problematiky nejsou nepřiměřeně ostré, nepochybně díky vlastním znalostem autorky. Text imponuje
celistvě.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Členění bakalářské práce působí logicky, teoretický úvod má potřebný rozsah postačující k osvětlení projednávané
problematiky, obrazová dokumentace může působit strohým dojmem, ovšem je aktuální a pro ilustraci plně
suficientní. Partie věnující se pacientovi respektuje vlastní model vnímání pacienta a jeho ochoření z pohledu
autorky, věcně bezchybná. Partie ošetřovatelská využívá model standardní, aplikace na konkretního pacienta je
však případná. Rozsah práce dostačující, text reflektuje nezanedbatelnou a v některých fázích restituce organismu
až kruciální úlohu ošetřovatelské péče v terapeutickém konceptu.
Body celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jsou k dispozici prokazatelně efektní /a aplikovatelné/ postupy primární
prevence cévní mozkové příhody?
Čím je ošetřovatelská péče o pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou
specifická oproti ostatním pacientům v intenzivní péči ?
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