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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se ve své práci zabývá problematikou péče o pacienta s akutní pankreatitidou na anesteziologicko-
resuscitačním oddělení. Vzhledem k tomu, že výskyt akutní pankreatitidy má v posledních letech vzestupný trend, 
je téma velmi aktuální. Uvádí se, že úmrtnost pacientů s těžkou akutní pankreatitidou je až 30 %.
Na práci velmi oceňuji, že se studentka zabývá problematikou různých možností měření hemodynamiky, včetně 
moderních metod, které v naší ošetřovatelské literatuře nejsou téměř zpracovány.

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

4

Studentka pracovala samostatně, pravidelně se účastnila konzultací, přicházela na ně připravená. 
Z práce je zřejmé, že dané problematice autorka porozuměla a velmi dobře se v ní orientuje.
Studentka pracovala s velkým množstvím literatury, na kterou jsou odkazy v textu. Pracovala s českou i 
zahraniční literaturou. Použitá literatura je aktuální, studentka dodržuje národní citační normu. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

Studentka vypracovala po odborné stránce kvalitní práci. 
V první části se zabývala problematikou akutní pankreatitidy, popsala epidemiologii, etiologii, patofyziologii, 
klasifikaci, diagnostiku, léčbu a prognózu onemocnění.  
V druhé části vypracovala případovou studii pacienta s akutní pankreatitidou. Ke zhodnocení stavu nemocného 
použila ošetřovatelského modelu V. Hendersonové, popsala průběh onemocnění a péče o pacienta. Podrobněji se 
pak zabývá problematikou monitorace hemodynamiky a psychologickou problematikou pacienta. 
Poslední částí práce je diskuse. Studentka se zabývá odlišnostmi v péči o pacienty s akutní pankreatitidou a 
srovnáním různých metod sledování hemodynamiky.

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

2

V práci se vyskytují některé chyby. Studentka nadměrně používá zkraty, které jsou většinou vysvětleny v seznamu 
zkratek. Zkratka PICCO není vysvětlena v textu ani seznamu zkratek. U některých laboratorních hodnot nejsou 
uváděny jednotky (např. str. 31 – hodnoty acidobazické rovnováhy, troponin, procalcitonin). Některé statě se mi 
zdají nelogicky uspořádané - např. s. 46, monitorace pomocí monitoru LIDCOplus - nejprve se dozvídáme 
indikace, kontraindikace, projevy předávkování chloridem lithnatým a teprve poté, co je to za monitor a na 
jakém principu pracuje. V práci se občas vyskytne překlep, např. s. 33 – nenterferoval, s 49 - kompenovaném.
V práci se nevyskytují pravopisné chyby.



Po grafické stránce je práce velmi pěkná. Je vhodně doplněna přílohami. Na přílohy 1 a 3 nejsou odkazy v textu. 
Fotografie v příloze 1 jsou malé a nepřehledné. Pro čtenáře, který je neznalý problematiky, by byl přehlednější 
schématický obrázek. V příloze 2 je několik tabulek, které vhodně doplňují text. Bohužel v textu jsou pouze 
odkazy na čísla tabulek (nikoli přílohu), což může být pro čtenáře matoucí.
Rozsah práce je přiměřený.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1. Můžete shrnout výhody monitorace hemodynamiky pomocí monitoru 
LiDCOplus oproti jiným invazivním metodám?

2. V práci píšete o nutnosti dodržování dietního režimu pacientem. Jak 
jako sestra k tomu můžete přispět? Podle toho, jak jste pacienta 
poznala, myslíte, že režim bude dodržovat?

3. Píšete, že dle Vašeho názoru by bylo vhodné používat u pacientů 
s akutní pankreatitidou epidurální analgezii k tlumení bolesti, ale že 
se v praxi nepoužívá. Proč se nepoužívá? Jaké by měla výhody 
z ošetřovatelského hlediska?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
9. 6. 2015

Podpis:
Mgr. Petra Sedlářová

* 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


