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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Problematika  je  velice  aktuální.  Vzhledem k  prodlužujícímu se  průměrnému věku,  důrazu  na  kvalitu  života  i
narůstajícímu  BMI  populace  i  množství  velkých  kloubů  v  těle  četnost  implantací  totálních  endoprotéz  stále
narůstá. Anesteziologická péče je významnou součástí celé terapie. Pro vysoký věk a četné komorbidity je náročná
a její kvalita je důležitá  v prevenci perioperačních komplikací.

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

4

Autorka zpracovala celou  problematiku velmi  komplexně,  samostatně a v  souladu s doporučeními  odborných
společností,  postupy  lege  artis.  Seznam  literárních  pramenů  je  uveden  v  příloze,  neopominutelným  zdrojem
kvalitních informací je internet a také praktická  zkušenost, které se jí na pracovišti dostává.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Veškerá problematika anesteziologické i další péče je v textu podrobně popsána, její zpracování je velmi podrobné
a dodržování  nastavených procesů přispívá ke kvalitě  perioperační péče.  Z odborného hlediska jsou v práci
obsaženy všechny důležité informace. Text lze použít pro vypracování standardních postupů v dané problematice .
Vše autorka vypracovala samostatně. 

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

4

Všechny požadavky  na formální zpracování  i jazykovou a stylistickou úroveň,  rozsah i grafickou úpravu byly
dodrženy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele: 

Jak bylo  výše zmíněno,  práce je velice  aktuální  a  problematika  anestezie
kvalitně a pečlivě zpracovaná. Stejně tak i práce autorky v denním provozu.
Klade důraz na pozornost, pečlivost, empatii i teoretickou přípravu. 

Otázky k 
obhajobě:

V průběhu operace vekých kloubů je obvykle významná krevní ztráta, jak jí
lze předejít, korigovat /alogenní, autologní krevní převody, hemodiluce/? 

Teplota v průběhu velkých operací, jak zabránit tepelným ztrátám?

 Reoperace TEP – rozdíl od primární implantace?

 

 

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji práci k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

výborně

Datum:  12.6.14

Podpis: MUDr.Pavla Piknová

* 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


