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

Autor práce:

Petra Michetschlägerová

Vedoucí práce:

Mgr. Tereza Bakusová
Ošetřovatelská péče o pacienta po katetrizační implantaci aortální
chlopně(TAVI)

Název práce:
Autor
posudku:
(jméno, příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Doc. MUDr. Kovárník Tomáš Ph.D. VFN, II. interní klinika,
Tomas.Kovarnik@vfn.cz
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Práce obsahuje ucelený pohled na aortální stenózu a její řešení pomocí perkutánní implantace aortální
bioprotézy –TAVI. Dále detailně popisuje ošetřování pacientů s aortální stenózou a postupy před, při a po TAVI
proceduře.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práci zpracovala samostatně, mou úlohou byla jen korekce některých nepřesností týkajících se
technických otázek diagnostiky a následně popisu výkonu. Práce s literaturou byla dostatečná .
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka danou problematiku zvládla samostatně, včetně zpracování údajů z literatury a od pacienta. Zpracování
odborného textu je kvalitní.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Formální stránka je vyhovující.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký typ pacienta je dnes indikován k implantaci aortální chlopně
perkutánní cestou ?
Jaká je role sestry během výkonu a v bezprostřední péči po výkonu ?
Jaká rizika jsou s výkonem spojena ?

Hodnocení celkem: Nedoporučuji / Doporučuji k obhajobě
Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
výborně
Datum:

18.5.2018

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
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

