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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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Použití centrálních žilních katétrů se stává standardní nejen na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k riziku
možných komplikací je nutné, aby byla zajištěna kvalitní ošetřovatelská péče o tento cévní vstup. V některých
nemocnicích nebyla péče o centrální žilní katétry doposud standardizována, proto téma považuji za velmi
přínosné.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 1
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala s 49 prameny české i zahraniční literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. Literatura je citována s četnými chybami, u 2 pramenů je místo autora
uvedeno nakladatelství. Vzhledem k rychlému rozvoji poznatků v oblasti péče o CŽK považuji za zcela nevhodné
časté citace literatury starší deseti let.
Studentka měla zájem o problematiku, ale potřebovala vést. Začala pracovat dosti pozdě a časový tlak je
na práci velmi znát. Problematice studentka prakticky rozumí a orientuje se v ní, ale poněkud jí činí problém
propojení s teoretickými východisky.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Studentka vypracovala po odborné stránce slušnou práci.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části popisuje historii vývoje centrálních žilních katétrů, jejich dělení, indikace a kontraindikace.
Dále se zabývá způsoby zavedení centrálního žilního katétru, komplikacemi při zavádění a problematikou
odstranění centrálního žilního katétru.
Praktická část měla být analýzou dostupných relevantních doporučení pro péči o centrální žilní katétr (hlavně
doporučení společností INS, CDC a SPPK). Vnímám jí však spíše jako pokračování teoretické části, nikoli jako
analýzu dat. V praktické části není dostatečně popsána metodologie, vůbec není popsán plán práce, postup při
tvorbě standardu. V práci se vyskytuje řada odborných nepřesností.
Při tvorbě ošetřovatelského standardu studentka formálně vychází ze standardů používaných v jejich
nemocnici. Ve standardu se vyskytují nepřesnosti, např. proplach katetru minimálně po 8 hodinách, i pokud se
do něj neaplikuje. Tuto informaci považuji za ničím nepodloženou a neměla by se tedy ve standardu objevit.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Po formální stránce jsou v práci nedostatky. Je jazykově i stylisticky neobratná. Vyskytuje se v ní množství
drobných chyb (např. některé názvy začínají malým písmem, nepoužívání tvrdých mezer).
Práce je pěkně strukturovaná.
Práce je svým rozsahem přiměřená a odpovídá požadavkům pro bakalářskou práci.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Ve standardu doporučujete proplach CŽK provádět každých 8 hodin i
v případě, že se do něj neaplikují žádná léčiva. Z čeho vycházíte? Jaký
je důvod této intervence a jaká mohou být rizika?
2. Ve standardu doporučujete provádět dezinfekci bezjehlového vstupu
před i po provedení proplachu. Vysvětlete důvod provedení dezinfekce
bezjehlového vstupu po provedení proplachu CŽK.
3.
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* 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

