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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma práce je dobře zvoleno, neboť péče o pacienty po operaci srdce se stává více komplexní. Téma ICHS
zdaleka nebylo vyčerpáno, péče o pacienta je vysoce specializovaná a nutně vyžaduje kombinaci znalostí
z medicíny, ošetřovatelství a fyzioterapie. Tato práce se pokouší o celkový souhrn této problematiky.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Teoretická část poskytuje dostatečným způsobem souhrn poznatků o patofyziologii, klasifikaci, diagnostice a léčbě
ischemické choroby srdeční. Větší prostor mohl být věnován klinicky relevantním údajům (např. důkladnějšímu
rozboru indikací k operacím, resp. guidelines na úkor např. kompletního popisu anatomie srdce…). Nicméně
všechhy publikované údaje jsou dobře podloženy citacemi z literatury včetně zahraniční.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve vlastním klinickém průběhu (který je popsán téměř vyčerpávajícím způsobem) a zejména v rozboru kazuistiky
mohl být kladen větší důraz na interpretaci klinických nálezů lékařských i ošetřovatelských. Rovněž mohla být
data pacienta lépe interpretována ve vztahu k teorii. Autorka se dostatečně orientuje v ošetřovatelské pooperační
péči v kardiochirurgii. Oceňuji zařazení posthospitalizační části, jistě by bylo zajímavé zhodnotit pacienta i
s delším časovým odstupem.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální zpracování práce je uspokojivé. Rozsah považuji za přiměřený. Za zbytné považuji rozsáhlé citace
(např. opět anatomie srdce). Drobné jazykové prohřešky pokládám za bezvýznamné.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Popište nejčastější důvody vedoucí k operaci srdce pro ICHS. Příprava
pacienta k operaci.
Popište nejčastější rizika a komplikace operace srdce a možnosti jejich
prevence z ošetřovatelského hlediska.
Popište možnosti následné péče o pacienty po operaci srdce c ČR.

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:

27.5.2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

