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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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Problematika pooperačního deliria po chirurgických výkonech, a zvláště po kardiochirurgických operacích - kdy
je použit/nepoužit mimotělní oběh - je stále vysoce aktuální. Výskyt pooperačního deliria může významným
způsobem ovlivnit morbiditu a mortalitu operovaných nemocných. Předložená práce, která hodnotí výskyt
pooperačního deliria na pracovišti autora v roce 2016 a zkoumá jeho možné vyvolávající příčiny, je originální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autor práce pracoval samostatně, v problematice se velmi dobře orientuje. Ve své bakalářské práci cituje 31
literárních zdrojů (časopiseckých i knižních), z toho 23 jsou v jazyce anglickém. Citované zdroje jsou vzhledem
k obsahu bakalářské práce relevantní.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autor ve své retrospektivní studii jasně formuloval cíle práce a 5 hypotéz, na něž po analýze získaných dat
přesvědčivě odpověděl. Vzhledem k mnohaleté zkušenosti jak v perioperační péči na operačním sále a u lůžka
nemocného, tak na pozici klinického perfuziologa, se autor v odborné problematice své bakalářské práce velmi
dobře orientuje.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň a rozsah práce odpovídají požadavkům kladeným na
bakalářské práce. Autor cituje dle normy ČSN ISO 690, občas s drobnými formálními chybami (např. v některých
případech chybí mezera po dvojtečce mezi místem vydání a vydavatelem – Praha:Grada, Praha:Maxdorf –
správně Praha: Grada, Praha: Maxdorf).
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Doporučuji, aby autor zvážil možnost publikování svého výzkumu formou odborného
článku, buď v sesterském časopisu, nebo časopisu pro lékaře.

Otázky k
obhajobě:

Jaké jsou v současné době terapeutické/lékové možnosti v ovlivnění pooperačního deliria?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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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

