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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči o pacientku po katetrizační implantaci aortální chlopně.
Jedná se o moderní intervenční výkon, ke kterému se přistupuje u polymorbidních pacientů, pro které
by rozsáhlý kardiochirurgický výkon byl velkým rizikem. Autorka pracuje na Klinice kardiologie –
koronární jednotce, kde se provádí daný výkon od roku 2012. Sama autorka je členkou
multidisciplinárního týmu, který o pacienty po výkonu pečuje.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka zpracovala bakalářskou práci samostatně. Od začátku naší spolupráce měla představu o jejím
obsahu. Vzniklé nejasnosti konzultovala a připomínky respektovala.
Seznam literatury obsahuje 34 citovaných zdrojů – včetně dvou zahraničních. Mimo jiné je použito 13
knižních a 12 časopiseckých titulů aktuálního data. Vytýkám nesprávnou citaci zdroje č.13 - chybí
název knihy.
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

V teoretické části popisuje srdce po stránce anatomické, dále se věnuje aortální stenóze a 4
metodice katetrizační implantace aortální chlopně . V praktické části vypracovala kazuistiku
pacientky po výkonu. Zpracovala průběh hospitalizace a ošetřovatelskou anamnézu, na jejímž
základě stanovila tři ošetřovatelské problémy. Podrobně se věnuje riziku selhání životně
důležitých funkcí, riziku krvácení a možnostem řešení bolesti. Autorka měla příležitost
sledovat pacientku i po propuštění a hovořit s ní při opakovaných následujících
hospitalizacích.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3

Bakalářská práce obsahuje 65 stran a přílohy, kde jsou zahrnuty i fotografie z katetrizačního sálu.

Body
celkem

Jazyková i grafická forma práce je dobře zpracována. Rozsah práce je přiměřený. Vytýkám očíslované
stránky příloh.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaká je Vaše role v multidisciplinárním týmu pečujícím o pacienty po
katetrizační implantaci aortální chlopně?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:

8.6.2015

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

