
 

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství  

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova  

Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 

Tel.: 224 961 111 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 
1 

 

 

Posudek vedoucího diplomové práce  
 

Název diplomové práce 

Problematika náročného odpojování  

dlouhodobě ventilodependentního dospělého pacienta     

 

Název diplomové práce v anglickém jazyce  

Ventilator-dependent adult patient –  

strategies for weaning management  

 

 Autor  práce  

Bc. Lenka Hájková  

 

Název studijního oboru  

Intenzivní péče 

   

Forma studia  

Specializace ve zdravotnictví 

     

Vedoucí práce doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc    

 pracoviště : KARIM – NIP/DIOP  2. LF UK  a  FN Motol 

 

Konzultant: 

Mgr. Veronika Di Cara, PhD       

  

Akademický rok 2018   

 

 

 



 

2 

 

 

Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny slovně, počtem bodů a navrženým klasifikačním stupněm. Oba hodnotitelé 

(vedoucí i oponent) vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (v daném 

bodovém rozpětí a struktuře), návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí posudku bývají 

také doporučené otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro jednotlivé klasifikační stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj může v 

odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos práce může převážit drobné 

nedostatky, anebo naopak zásadní pochybení v klíčovém aspektu může být natolik závažné, že práce není 

doporučena k obhajobě i přes jiné nesporné kvality).  

Klasifikace navržená v posudcích není pro zkušební komisi Státních závěrečných zkoušek závazná, ta k 

posudkům sice přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I v případě jednoho či 

obou nedoporučujících posudků může student závěrečnou práci před komisí obhajovat. 

 

 

 

 

Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné 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 v češtině i angličtině má náležitý obsah, vypovídací hodnotu a odpovídající 

rozsah. Vystihuje  cíl, náplň a je zpracován podle  formálních předpisů  diplomové práce. 

 
 

Odůvodnění a rešerše odborné 

literatury 

 Je zdůvodnění práce uvedené 

v úvodu logické? 

 Byla zvolena adekvátní 

literatura a je její záběr 

vzhledem k tématu 

dostatečný/úplný? 

 Je zvolená literatura aktuální? 

 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 
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 Je použitá literatura řádně 

citována? 

 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 

způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 

podroben kritice? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Jsou využívány přednostně 

primární zdroje? 

(0-20 bodů) 

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 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Literárních a rešeršních pramenů na dané téma je i v současné odborné lékařské literatuře 

stále ještě málo; z pohledu ošetřovatelské péče a literatury pro nelékařské pracovníky, 

najmě ošetřující sestry jsou zdroje teprve v posledních letech v tzv. západní zdravotnické 

literatuře častější. Jsou   citovány zdroje ze začátku tohoto století ze zahraničí, kde téma 

bylo aktuální a formovaly se standardy. Z naší literatury jsou především citace z poslední 

doby – z naší i zahraniční literatury; jsou   zahrnuty úměrně a svědomitě. 

 
 

Použité metody a logika 

struktury práce   

 Jsou jasně stanoveny a 

zdůvodněny cíle práce, 

výzkumné otázky či 

hypotézy? 

 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? 

 (0-20 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) 

Soudím, že cíle práce jsou výstižné a zastřešují potřeby těchto nových témat a jejich 

problémů – závažnost, nesnadnost, role sestry, snahy vnést téma do výuky podle přání 

sester. Osnova se tématům úměrně věnuje – včetně výsledků dotazníku. 

 
 

Zpracování tématu a 

interpretace získaných poznatků 

 Odpovídají všechny uvedené 

informace soudobému stavu 

poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, 

či dokonce demagogická 

tvrzení a polopravdy? 

 Jsou závěry prezentovány 

srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 

relevantní poznatky? 

 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 
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 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) 

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  

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Soudím, že informace odpovídají současné situaci ve světě, kde téma je již v pokročilejším 

rozpracovaná včetně sítě,  standardu lékařské i ošetřovatelské péče. Texty i otázky 

dotazníku na ně navazují a snaží se v jejich světle také vést a zformulovat diskusi i další 

úkoly, pomůcky včetně návrhů a  návodů, abychom  v úrovni nových služeb obstáli. 

 

 
 

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 

otázky související s tématem 

práce a realizací výzkumu? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 

účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 

konflikty výzkumné činnosti? 

 Byla respektována pravidla 

publikační etiky? 

 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) 

Etické otázky  se opírají o charakteristické rysy ošetřovatelské profesionální práce 

s pacienty a jejich rodinami. Je to dáno pozitivními motivacemi u nesnadných, obtížně 

odporovatelných pacientů, o instruktáže rodin, o přípravu na případnou domácí umělou 

plicní ventilaci, což  v pozadí podtrhuje význam kvality dalšího života, kterou je třeba na 

pacienta a jeho blízké přenést a přímo v nich dále upevňovat.  

Je zachována anonymita zdravotnické dokumentace, dokonce podle nových pravidel EU v 

GDPR. 
 

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) 

Odborný přínos je značný, protože se jedná o nové téma klinického významu 

v doplňovaném profilu intenzivní péče u narůstajícího počtu křehkých, komplikovaných 
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pacientů současné i budoucí doby – taková tzv. jedna z prvních vlaštovek. Podtrhuje nutno 

nejen edukace sester na dané téma, ale i nutnou informovanost laické veřejnosti – 

postižených pacientů a jejich rodin, pečovatelů 

 
 

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? 

 Má práce dobrou jazykovou 

úroveň? 

 Jsou soustavně používány 

zavedené zkratky? 

(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) 

Formální úroveň práce je náležitá po všech stránkách se řídí pravidly zpracování. Má 

dostatečný a výstižný obsah, terminologie je na současné úrovni, někdy s vysvětlováním 

anglicismů, pro které ještě nemáme přesné paralely – liberation, weaning….a s akronymy 

pro volbu dýchacích a odpojovacích režimů atd. 

Je možní, že bude v budoucnu sjednocena, nyní je však často  přejímána  pro utvoření 

společných základů 

 

 
 

 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro diplomové práce 

Výborně 100–86 

Velmi dobře 85–71 

Dobře 70–56 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně ,   počet bodů 100 

 

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  

Práce má volbou tématu téměř průkopnický ráz – o této skupině pacientů jednal dokonce 

Sněmovní výbor pro zdravotnictví s tématem domácí umělé ventilace u neodpojitelných 

pacientů. Je třeba  aby se s problémy a výzvami seznámila i laická veřejnost a dokázala na ni 

úměrně reagovat. Sesterské role jsou v dané problematice neobyčejně významné a jejich 

odborná, etická a komunikační úroveň má zásadní význam. 

Z toho důvodu chválím volbu, pojetí práce i zpracování, návrh vzdělávání podle názorů 

sester, kde tyto aspekty vynikají.  

 

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

s plným počtem bodů v jednotlivých kategoriích. 

 
 

K obhajobě připojuji dvě otázky, které se výběrově věnují právě klinické zdatnosti sester a 

jejich schopnosti předávat téma, informace a doporučení  při ošetřování uvedené kategorie 

pacientů. 

 

Souhrn 
 

Rozbor a hodnocení profilu autorky a její předložené diplomové práce 

Bc. Lenka Hájková pracovala po dlouhá léta  na OCHRIP dospělých pacientů v době začátků 

těchto nových služeb a oddělení v našem zdravotnictví, a to u dospělých pacientů  a u 

dospívajících mladistvých  v jejich věku nad 15 let.  

Posléze  s přemístěním již NIP / DIOP pracoviště jako autonomní jednotky KARIM FN 

v Motole pokračovala  v ošetřovatelské péči  i jako vedoucí směn sester a byla pověřována i 

jejich výukou. 

Věnovala se jako zkušená sestra především komplikovaným pacientům , s tracheostomií a 

dlouhodobě ventilovaným a obtížně odpojitelným pacientům, a to   nejen po stránce vyloženě 

ošetřovatelské péče, ale i s  jejich psychologickým a komunikačním vedením, s motivací a s 

instruktáží rodin v přípravě na domácí umělou ventilaci – DUPV.  

 

V této nové problematice nejsou sestry dosud jednotně vzdělávány, nemají jednoznačné 

směrnice nebo standardy postupů; samy jsou si podle dotazníku této mezery vědomy a většina 

by ji ráda vyplnila.  

Pacienti jsou nadto různorodí diagnózami i osobnostně. Přitom se jedná o možný návrat 

životně důležité funkce a o návrat kvality života, v níž má sestra nezastupitelnou 

psychosomatickou roli. 
 

Je velmi správné, dokonce až záslužné, že se autorka tématu chopila ve značné šíři.  

Práce je  pojata  náležitě po stránce odborné i formální s odpovídajícím stránkovým 

rozsahem, s citacemi i grafickým a statistickým zpracováním a s úměrnou  diskusí.  

 

Protože je zvyklá vyučovat, věnuje v úvodní teoretické části dýchacímu ústrojí a dýchání 

značnou pozornost. Pokračující další kapitoly vlastní práce, rozbor výsledků dotazníku, 

formulace doporučení i potřeby specializované výuky jsou dobře zpracovány a jsou 

relevantní pro další využívání v péči o tyto velmi nesnadné a křehké pacienty. 

 

Studií a textů, najmě ošetřovatelských je dosud k danému tématu poskrovnu, většinou jsou ze 

zahraniční literatury a z lékařských přednášek a rešerší.  I tyto nároky  autorka zvládla. 

Navíc srozumitelně doporučuje výukové materiály pro sestry NIP / DIOP –  počet  lůžek 

nově zakládaných oddělení  stále vzrůstá a jsou plně obsazena – nároky vzrůstají. 

Pacientů bude přibývat, obtížně odpojitelných logicky rovněž. Úspěšnost jejich tzv. 

weaningu, osvobození od umělé plicní ventilace – UPV velmi závisí na odbornosti sester. 

 

Autorka upravovala svou práci pozorně a opakovaně po konzultacích, aby texty, obrázky, 

i návody odpovídaly současným zadáním i pro další dobu. 
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Hodnotím práci s volbou tématu, s formálním zpracováním jako výbornou a jako zdroj 

pro další rozpracování v moderním ošetřovatelství.  

 

Doporučuji ohodnocení výborně. 

 

 

Doplňující otázky: 

 

1. Jak byste doporučila mladší setře sestavit pro seniora ošetřovatelský harmonogram 

v době její denní směny, má-li ordinovány intermitentní epizody spontánního dýchání 

s Ayre-T  a s inhalacemi ? 

 

2. Na jaké varovné známky  hraničního dýchání byste jako vedoucí směny upozornila 

mladší kolegyni, která je u daného pacienta při vědomí zodpovědná ? 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc 

jarmila.drabkova@fnmotol.cz 

 

 

Místo a datum vypracování posudku                               Podpis vedoucího práce  

 

V Praze dne  22. května 2018. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


