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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou edukace pacientů před selektivní
koronarografií. Jako součást své práce natočila video, které je umístěno na www stránkách 3. Interní
kardiologické kliniky FNKV jako součást přípravy pacienta k tomuto výkonu. Splňuje tak část
edukační. Jedná se zároveň o práci originální – edukační materiál byl natočen pro potřeby 3. IK. Jsou
sem zakomponovány místní podmínky i zvyklosti.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně, někdy možná až moc. V teoretické části práce detailně popsala
kardiovaskulární systém a koronarografii, včetně komplikací po výkonu. Z textu je zřejmé, že se
autorka v dané problematice výborně orientuje a situacím, které popisuje, opravdu rozumí. Vysoce
hodnotím zpracování kapitoly 3 o kardiovaskulární péči v ČR. Tato část vytváří dobrý základ pro
zpracování edukační části. Kapitola 4 Edukace patří pořád ještě do teoretických východisek. Je
podrobná a naznačuje, jaké další kroky by autorka mohla na poli edukace v kardiologii plánovat.
Všechny použité prameny autorka správně citovala a uvedla v seznamu použité literatury.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Příprava edukačního videa – tedy praktická část práce – je výborná. Stručná a jasná, odborně výborná.
Autorka ve své práci uplatnila i přístup interprofesní, tzn., že spojila lékařský, sesterský, pedagogický i
filmový pohled na danou problematiku. Rovněž ukazuje, že umí didaktické principy aplikovat v praxi.
V textu popisuje a vysvětluje, co můžeme vidět na přiloženém DVD i na webových stránkách kliniky.
Oceňuji i autorčin kultivovaný a přesvědčivý projev na nahrávce. Věřím, že edukační materiál pomůže
pacientům zmírnit jejich úzkost a strach před výkonem, a naplní tak svůj účel a smysl.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Výborná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Kdybyste měla/mohla točit toto edukační video znovu, co byste udělala
stejně a co byste udělala/naplánovala jinak?
Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
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Podpis:

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

