
 POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
    
 3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze 

 
 Autor práce: Lucie Bůžková  
 Vedoucí práce: PhDr. Marie Zvoníčková  
 

Název práce: Role sestry v ošetření radiálního přístupu ke koronarografii 
 

 
Autor posudku: PhDr. Marie Zvoníčková, 3.LF UK, Marie.Zvonickova@lf3.cuni.cz  

   vedoucí práce  
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou role sestry v ošetření radiálního přístupu ke 
koronarografii. Jedná se o originální práci – autorka se zabývala sledováním výskytu komplikací po 
časném odstranění transradiálního bandu u pacientů po koronarografickém vyšetření. Práce přinesla 
výsledky, které významným způsobem ovlivnily péči o tyto pacienty ve zdravotnickém zařízení, kde 
autorka pracuje, a které mohou být inspirací i pro jiná pracoviště.  

 

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

3 

 
 Autorka pracovala velmi samostatně.  Dobře si uvědomovala náročnost kardiologické problematiky, a 

proto se pečlivě teoreticky připravila. Ke zpracování teoretických východisek využila především 
aktuální české prameny, které správně citovala a uvedla v seznamu použité literatury. Velmi pěkně je  
zpracovaná historická kapitola. 

 

3 
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 4 

 
 Studentka pracovala velmi samostatně. Oceňuji zejména zaujetí ošetřovatelskou problematikou při 

provádění intervenčních kardiologických výkonů a rolí sestry v prevenci komplikací po těchto 
výkonech. Při zpracování jednotlivých kapitol věnovala velkou pozornost ošetřovatelské problematice 
a důkladnému vysvětlení sesterských postupů. Vlastní odborný problém – ošetření radiálního přístupu 
ke koronarografii pak zkoumala systematicky se zaměřením na výskyt komplikací po časném 
odstranění T-R bandu. Výsledkem jejího zkoumání je, že je možné T-R band bezpečně odstranit do 3 
hodin od nasazení, což významným způsobem ovlivňuje nejen komfort pacienta, ale zejména riziko 
postkatetrizačního uzávěru a. radialis. Výzkumná část bakalářské práce je skvělým důkazem 
ošetřovatelské péče založené na důkazech (evidence based nursing practice).  
 

 

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

 Velmi pěkná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 
Otázky k 
obhajobě:  

 

 
 Možnosti sdílení výsledků výzkumných šetření sester v kardiologii. 

  

 
Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
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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 

 
 


