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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma ošetřovatelské péče o pacienta po kardiochirurgickém
výkonu. Studentka sledovala případ pacienta na jednotce intenzívní péče, kde se na péči přímo podílela. Volila
téma, které je v souladu s předpoklady pro zpracování závěrečné práce v programu Ošetřovatelství na 3. LF UK.
V širším kontextu ošetřovatelských případových studií se jedná o téma vzácněji popisované. Téma shledávám
jako aktuální. Práce může posloužit jako stručný návod sestrám, které pracují se zdravotnickou technikou, která
se podílí na udržení života pacienta.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Studentka pracovala vcelku samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala a
povětšinou připomínky zapracovala. Studentka se v problematice péče o pacienta s touto diagnózou orientuje.
V seznamu literatury uvádí 27 literárních zdrojů, a to domácích knižních publikací, elektronických zdrojů a
odborných periodik. V omezeném množství byly použity i zahraniční zdroje. Publikace byly voleny vhodně a
přiléhavě k tématu práce.
Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
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problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Předložená práce je případovou studií. Studentka si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí podařilo splnit.
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje anatomii, fyziologii srdce,
onemocnění mitrální chlopně a kardiomyopatii. Přehledně jsou podány kapitoly extrakorporální membránová
oxygenace, eliminační metody v intenzívní péči a intraaortální balonková kontrapulzace. Následující část práce
je věnována případu konkrétního pacienta. Vyčerpávajícím způsobem je podána část popisující průběh
hospitalizace. V ošetřovatelské části studentka v pooperačním období odebrala ošetřovatelskou anamnézu a dále
se hlouběji věnuje dvěma ošetřovatelským problémům – péči o pacienta na ECMO a péče o dýchací cesty.
Kapitoly jsou podány popisnou formou spíše v podobě realizace plánu péče, než v podobě hlubšího vědečtějšího
pojetí. Tomuto faktu odpovídá i malé množství zdrojů uvedených v této části práce.
V celkovém kontextu lze říci, že studentka prokázala adekvátní odbornou připravenost pro poskytování vysoce
specializované ošetřovatelské péče o pacienta po kardiochirurgickém výkonu.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…

Body
celkem

Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Rozsah práce
přesahuje požadavky. Nacházím drobné formální nedostatky v podobě nejednoty typu písma na str. 2.
Neupravená se jeví část seznam zkratek, přehled tabulek a ošetřovatelská anamnéza. Dle doporučení mělo být
vždy na zvláštní straně bez zbytečných mezer či zhuštění textu. V obsahu jsou mylně stránkovány přílohy, které se
běžně již nestránkují. Přílohy jsou čitelné. U přílohy č. 2 a 3 nenalézám název použitých obrázků a nestandardní
způsob odkazu u přílohy č. 3.
Studentka odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma vcelku byla dodržena. U kapitoly 1.8.1 nenacházím
odkaz na zdroj. Práce je psána čtivým jazykem.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jakým způsobem byla sledována bilance tekutin u pacienta?
V čem spočívá specifikum ošetřovatelské péče o pacienta s ECMO?
Kdy a jak obvykle probíhá první vertikalizace pacientů
kardiochirurgickém výkonu?
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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

