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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Studentka si za téma své práce zvolila problematiku komorových tachykardií. Jde o ne příliš rozšířenou diagnosu,
ale nároky na kvalitu ošetřovatelské péče jsou o to větší, o co větší je zátěž na psychiku nemocného trpící tímto
závažným onemocněním. Vzhledem k pokrokům lékařské vědy a širším možnostem terapie jde o velice aktuální
téma.
2

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

4

Studentka se velmi dobře orientuje v textu, odkazuje na 30 zdrojů z odborné literatury a internetu. Jsou uvedeny
publikace týkající se kardiologické, ošetřovatelské a psychologické problematiky péče o nemocné. Autorka
pracovala samostatně, práce byla průběžně konzultována s patrným velkým zájmem o dané téma.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Studentka má velmi dobrý přehled o teoretických i praktických aspektech péče o nemocné trpících komorovými
arytmiemi. Dokázala zpracovat dostupné zdroje a získané informace aplikovat na konkrétního pacienta. Je
schopna spolu s pacientem stanovit priority ošetřovatelské péče. Z práce je patrný citlivý a empatický přístup
studentky k individuálním potřebám pacienta.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je přehledně strukturována a jednotlivé části systematicky členěny. Text je čtivý, srozumitelný a na velmi
dobré stylistické úrovni. Rozsahem zcela přiměřený, v klinické části přibližuje anatomii a fyziologii srdce a
srdečního rytmu, podrobně se zabývá diagnózou komorové tachykardie, její klinickým obrazem a možnostem léčby,
předkládá klinické údaje o nemocné. V ošetřovatelské části je krom jiného zmíněna nezbytná psychologická stránka
onemocnění.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Práce splňuje požadavky kladené
doporučuji k obhajobě.

Otázky k
obhajobě:

Uveďte základní léčebné postupy u pacienta s komorovou tachykardií.

na absolventa bakalářského studie,

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci 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

