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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Téma práce je velmi aktuální, vhodně a úzce specifikováno. Teoretická část práce má vhodný rozsah, 

vysvětluje druhy kardiostimulátorů, nejčastější arytmie, které má sestra znát a jsou indikací k zavedení 

trvalého kardiostimulátoru.  Kvalita života je zaměřena pouze na přístup Health related quality of life a 

mohla být pojednána šířeji. V teoretické části jsou stylistické chyby a překlepy. Výzkumná část navazuje 

dotazníkovým šetřením standardizovaným nástrojem před a jeden měsíc po zavedení trvalého 

kardiostimulátoru u 60 respondentů. Výsledná data jsou zpracována popisnou statistikou a prezentována 

v přehledných grafech. Dotazník WHOQOL je vyhodnocený samostatně a následně studentka hledá 

vztah mezi kvalitou života a zjištěnými rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Diskuze 

porovnává výsledky s 8 zdroji včetně zahraničních článků. Práce obsahuje i doporučení pro praxi a další 

výzkum.  
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