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Hodnocení jednotlivých aspektů kazuistické práce 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a odpovídající 
počet přidělených bodů 

Počet bodů 

Abstrakt 
 Obsahuje abstrakt všechny 

klíčové části (východiska, cíle, 
výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní 
výsledky a jejich implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s 
obsahem práce? 

 Má abstrakt přiměřený 
rozsah? 

(0-5 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné 

sdělení 
 Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí 

jedna či více klíčových částí nebo není konzistentní s 
cílem, strukturou práce či diskutovanými poznatky  

 Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny 

položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, je příliš 
dlouhý, je matoucí  

 Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn 

obsahující všechny klíčové informace  
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt práce je přiměřeného rozsahu. Seznamuje s obsahem teoretické a empirické části 
bakalářské práce. V abstraktu postrádám výsledky z empirické části. Abstrakt 
koresponduje s teoretickou i empirickou částí bakalářské práce, avšak název tématu 
bakalářské práce nekoresponduje s teoretickou i empirickou částí natolik, jak nám svým 
názvem avizuje. Jsou zde zmíněny cíle práce dosti obecně, viz níže Použité metody a logika 
struktury práce. Klíčová slova považuji za náhodně zvolená. 
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Odůvodnění a rešerše odborné 
literatury 
 Je zdůvodnění práce logické? 
 Byla zvolena adekvátní 

literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu 
dostatečný/úplný? 

 Je zvolená literatura aktuální? 
 Je použitá literatura řádně 

citována? 
 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 
způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 
podroben kritice? 

(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše 
chybí, význam/přínos práce je pochybný, neposkytuje 
odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled 
předešlých výzkumů a/nebo nekriticky přejat, reference 
na práci jiných autorů je nepřiměřená  

 Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu 
byla vybrána adekvátní odborná literatura. V práci je 
referováno k odpovídající empirické nebo teoretické 
bázi. Byla provedena rešerše předešlých výzkumů (ale 
jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci 
správně referováno  

 Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně 

diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. 
Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je 
na standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce 
zahraničních autorů  

 Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce 

jsou dobře definovány. Teoretický nebo empirický základ 
je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v 
práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický 
přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 
způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze 
v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná  
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Autor v bakalářské práce použil celkem 38 literárních zdrojů, z toho 10 zahraničních. Byla 
použita literatura stará 5—10 let, v některých případech i více. Vzhledem k tématu práce 
považuji literaturu za neaktuální, nicméně použití zahraniční literatury hodnotím kladně. 
Za nedostatečnou hodnotím práci s ošetřovatelskou literaturou vzhledem k tomu, že autor 
použil dostatek zahraniční literatury, avšak lékařské. Autor mohl čerpat cenné informace 
z kvalitních zahraničních zdrojů z oblasti ošetřovatelské péče o nemocného s akutním 
infarktem myokardu. 
 

Použité metody a logika struktury 
práce   

 Jsou jasně stanoveny a 
zdůvodněny cíle práce či 
výzkumné otázky? 

 Je zdůvodněna volba 
použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, 
tvorba, zpracování a analýza 
dat)? 

 Jsou všechny použité metody 
a postupy dobře a podrobně 
popsány, umožňuje popis 
replikaci? 

 Byla věnována pozornost 
reliabilitě a validitě dat? 

 Má práce logickou strukturu? 
(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 

nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené 
metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám  

 Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na 
dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 
metodám a postupům  

 Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody 

a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné 
vědecké praxi  

 Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a 

postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor 
přínosné  
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Autor v abstraktu formuloval 1 cíl, kterým měl zhodnotit ošetřovatelskou péči o pacienty 
s akutním infarktem myokardu v přednemocniční a nemocniční péči. Autor už ale 
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nespecifikoval oblast, kterou by chtěl zhodnotit — zda kvalitu ošetřovatelské péče, či 
porovnat ošetřovatelskou péči mezi přednemocniční a nemocniční péči. Následně 
upozorňuje, že výstupem bakalářské práce bude popis ošetřovatelské péče 
v přednemocniční a nemocniční sféře. 
V empirické části autor formuluje již 3 cíle, z nichž dva jsou opět obecně formulované 
způsobem „Jaká je, ošetřovatelská péče (…)“. Opět je k diskuzi, zda autor zkoumal kvalitu 
ošetřovatelské péče, nebo snad její charakter. 
Autor využil k získání dat kvalitativní (kazuistika) i kvantitativní metody (zpracování 
statistik ZZS Plzeňského kraje).  
Získané údaje ze statistiky ZZS Plzeňského kraje zpracoval do tabulek a grafů s označením 
relativní a absolutní četnosti. V grafech postrádám označení os, a tím i jejich popis. 
Předložená bakalářská práce je logicky členěna do kapitol, avšak tímto nehodnotím kladně 
jejich obsah. 
 

Prezentace případového 
materiálu  

 Má kasuistika všechny 
podstatné části?  

 Mají anamnézy výpovědní 
hodnotu?   

 Je vhodně popsán další vývoj 
klienta a/nebo metody 
intervence?  

 Byly použity přiměřené 
nástroje hodnocení?  

 Je souhrn výstižný a 
vypovídající 

(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s 

prezentací, chybí jedna nebo více částí kasuistiky dle 
osnovy, nedbalé anamnézy s nízkou výpovědní 
hodnotou  

 Dobrá úroveň – kasuistika má všechny části, anamnézy 
mají výpovědní hodnotu, ale ostatní části kasuistiky stojí 
v pozadí  

 Velmi dobrá úroveň – anamnézy mají výpovědní 
hodnotu a ostatní části kasuistiky jsou výstižně 
zpracovány  

 Výborná úroveň – případový materiál je zpracován na 

vynikající úrovni a prozrazuje vyspělé klinické myšlení 
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Prezentace případového materiálu (slovní hodnocení) 

Autor pro sběr anamnestických údajů užil modelu M. Gordon s popisem všech jeho částí. 
Získané informace jsou srozumitelně formulovány. Postrádám však užití jakékoliv 
ošetřovatelské hodnotící škály, jakkoli autor užil několik hodnoticích škál lékařských. 
V kazuistice postrádám relevantní ošetřovatelské diagnózy. Autorem uvedené považuji za 
náhodně zvolené, které jsou až rutinně aplikované. Postrádám specifický ošetřovatelský 
plán pro konkrétního pacienta s akutním infarktem myokardu. Výše zmíněné platí pro obě 
kazuistiky. Nevěrohodně působí také některé postupy, například perorálně aplikované léky 
nemocnému na umělé plicní ventilaci nebo aplikace svalového relaxancia, celkového 
anestetika a následně informace, že byl nemocný v celkové anestezii zaintubován pomocí 
jiného dalšího svalového relaxancia a celkového anestetika, oboje jinou účinnou látkou. 
Žádná jiná indikace než úvod do umělého spánku s následným zajištěním dýchacích cest 
endotracheální kanylou neexistuje pro aplikaci svalového relaxancia spolu s celkovým 
anestetikem. Proto se domnívám, že autor nezná účinky a indikace výše zmíněných 
medikamentů. 
V bakalářské práci lze najít další desinformace o stavu nemocného nebo jeho vývoji (schází 
například okamžik extubace aj.). Dále zcela postrádám postresuscitační péči o nemocného 
s infarktem myokardu. Podle autora byl nemocný z druhé kazuistiky resuscitován celkem 
50 minut. Absencí postresuscitační péče schází následně popis monitorovacích technik, 
zavedených invazivních katétrů a péče o ně. K zamyšlení je, že podle autora měl 
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resuscitovaný nemocný na umělé plicní ventilaci dokumentovanou pouze periferní žilní 
kanylu. 
Zpracování tématu a interpretace 
získaných poznatků 

 Jsou závěry prezentovány 
srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 
relevantní poznatky? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé 
stránky práce? 

 Jsou závěry korektní? 
 Byly vzaty v úvahu 

alternativní vysvětlení? 
 Jsou závěry diskutovány v 

kontextu soudobého 
výzkumu? 

 Jsou učiněna doporučení pro 
další výzkum nebo opatření? 

(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s 

prezentací nebo s interpretací výsledků  

 Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně 

konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou 
přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních 
slabých a silných stránek  

 Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně 
prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace 
výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím 
diskutovaných poznatků pro další výzkum nebo opatření  

 Výborná úroveň – výsledky prezentovány 

srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým 
zohledněním možných alternativních vysvětlení. Jsou 
diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací 
pro interpretace poznatků. Výsledky jsou diskutovány v 
kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji 
vědomostí (nebo vývoji nových technik a postupů). Jsou 
učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další 
výzkum nebo opatření  
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Autor hodnocené bakalářské práce zpracoval téma ošetřovatelské péče o pacienta 
s infarktem myokardu poměrně odborně, ale po lékařské stránce. Předmětem práce byla 
ošetřovatelská péče. V práci absolutně postrádám například úlohu sestry před, během a 
po PTCA/PCI. Postrádám konkrétní důležité body ošetřovatelské péče po PTCA/PCI. Autor 
jistě mohl popsat úlohu sestry při a po defibrilaci, bezpečností aspekty při ní a 
v neposlední řadě materiálně—technickou připravenost pracoviště, za kterou všeobecná 
sestra zodpovídá. V obecném kontextu lze tvrdit, že ošetřovatelská péče v hodnocené 
bakalářské práci stojí na samotném okraji a není jejím hlavním předmětem. 
Autor získané poznatky komentoval v diskuzi. Diskuze je zde spíše v podobě shrnutí. Autor 
zmiňuje v diskuzi dvě kvalifikační práce, se kterými své výsledky porovnává a dochází 
k podobným či stejným závěrům. Výsledky bakalářské práce jsou podle autora vhodné 
k prezentaci v odborných periodicích a nemocničních seminářích. 
 

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 
otázky? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 
konflikty výzkumné činnosti? 

 Jaký byl výsledek shody  

v systém pro odhalování 
plagiátů (Thesis)? 

(0-10 bodů) 

 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 

etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů 
nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena 

 Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně z etického 
hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního 
charakteru  

 Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla 
a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu  

 Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana 

osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou 
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. 
Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce  
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Etické aspekty práce (slovní hodnocení) 

Autor byl oprávněn ke sběru dat na základě kladných souhlasných stanovisek 
zdravotnických zařízení.  Výsledek shody v systému Thesis ze dne 8. 12. 2015 odhalil 20 
podobných prací, která byla zapříčiněna opakovanou kontrolou stejné práce téhož autora, 
pro její neúspěšnou první obhajobu. Nebyla shledaná etická pochybení v práci 
s literaturou. 
 

Odborný a společenský přínos  

 Pojednává práce 
aktuální/praktický problém? 

 Je práce přínosná z hlediska 
oboru? 

(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá 
společensky aktuálním nebo praktickým problémem  

 Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně 

aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru 

 Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a 

praktický problém v kontextu oboru 

 Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro 

rozvoj oboru, zabývá se významným společenským 
problémem 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Autor bakalářské práce si zvolil stále velmi aktuální téma, i když bylo zpracováno mnohými 
autory již dříve. Nicméně způsobem zpracováním, který autor zvolil, nepřináší tato 
bakalářská práce nové poznatky ani objasňující informace do problematiky ošetřovatelské 
péče o pacienty s infarktem myokardu. 
 

Formální úroveň práce 

 Obsahuje práce všechny 
klíčové části? 

 Má práce dostatečný či 
přiměřený rozsah? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Je práce z formálního hlediska 
bez chyb? 

(0-15 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce není na odpovídající 

úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí 
některá z jejích klíčových částí, neodpovídá rozsahem 
požadavkům či je nelogicky uspořádána  

 Dobrá úroveň – text je z hlediska obsahového i 
formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a 
má jasnou strukturu 

 Velmi dobrá úroveň – práce je zpracována na velmi 

dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy 
všechny zásady logické i formální strukturace textu  

 Výborná úroveň – práce je napsána na vysoké 

akademické úrovni  
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Hodnocená bakalářská práce obsahuje po formální stránce všechny náležitosti. Je psaná 
odborným jazykem s občasnými gramatickými chybami či překlepy. Práce je přiměřeného 
rozsahu s dobře značenými přílohami. Práce je členěna do dvou hlavních částí a několika 
kapitol pro její přehlednost, avšak s jejich obsahem a členěním se neztotožňuji a ubírají 
práci na kvalitě. 
 

 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro diplomové práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 
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Celkem 58 bodů 

Práci klasifikuji stupněm:        Dobře (3-4) 

 
Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  
Hodnocená bakalářská práce na téma Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním infarktem 
myokardu obsahuje všechny formální náležitosti. Nicméně uchopením tématu a celkovým 
zpracováním ztrácí celá práce na kvalitě i validitě. Autor prokázal velmi nízké odborné 
znalosti v oblasti ošetřovatelství se specifiky v kardiologii. I přes výše zmíněné nedostatky 
práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 

 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Popište koronární krevní oběh. 
2. Nízký srdeční výdej (CO) je spojen s kardiogenním šokem. Uveďte dostupné možnosti 

měření CO spolu s jeho normálními hodnotami. 
3. Léčba akutního infarktu myokardu je spojena s aplikaci Heperinu. Uveďte, kterými 

laboratorními metodami můžeme sledovat jeho účinnost.  
4. Uveďte, kterou hodnotící škálu byste použil k zhodnocení tíže flebitidy u nemocného 

s periferním žilním katétrem. 
5. K překonání kritického období u některých nemocných s akutním infarktem 

myokardu, kardiogenním šokem, lze užit invazivních metod, které jsou schopny 
nahradit funkce srdce jako pumpy, ale také jsou schopny arteficiálně zastoupit i 
funkci plic. Uveďte některé typy těchto invazivních terapeutických metod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
V Praze 7. ledna 2016             Mgr. Václav Kukol 
        Oponent bakalářské práce   
 

                                                           
1
 V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 


