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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Studentka vycházela s ohledem na svůj pracovní úvazek na koronární jednotce intenzivní péče z každodenní
potřeby uceleného souhrnu komplexní problematiky týkající se centrálních žilních vstupů, který by mohl být
vodítkem a podkladem pro“ standard of care „ nejen pro její pracoviště, ale i celou nemocnici.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Díky svým zkušenostem z jednotky intenzivní péče mohla studentka vycházet ze svých znalostí, které kombinuje s
nově získanými odbornými poznatky, ty dopňují práci v poměrně komplexní celek.
Práce vychází z celkem rozsáhlého souboru odborné literatury a kombinuje důležité informace ze základních
pramenů a učebnic jak pro ošetřovatele a sestry, tak i lékaře. Krátce zmiňuje i platnou právní legislativu u nás.
Kladně hodnotím užití a zpracování nejnovějších dostupných informací a také kvalitních zahraničních pramenů
odborných společností – Infusion Nurses society, American society of anesthesiologists

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Práce studentky je souhrnem praktických i teoretických znalostí, širokého odborného textu, doporučených
postupů a poskytuje důkladný a celistvý náhled do dané problematiky, vhodně kombinuje v každé jednotlivé části
informace z více zdrojů.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Práce se snaží kopírovat doporučení co do rozsahu a dodržení publikační normy, teoretický úvod je následován
částí praktickou, která má za cíl sloužit jako doporučený postup pro sestry při práci s centrálním žilním
katetrem.
Práci se dá vytknout jistá slohová a stylistická nedokonalost textu, kterou však vynahrazuje odborně správný
obsah.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

U jakých pacientů lze s výhodou užít centrální žilní katetr s antibiotickou
vrstvou, kterou je katetr potažen?
V rámci diagnostiky se zavádí takzvaný Swan-Ganzův katetr. Jak je jeho
konec uzpůsoben, aby napomáhal správnému navedení do plicnice? Jakého
fyzikálního principu využívá při monitorování minutového srdečního
výdeje?
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

