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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma diplomové práce je medicínsky a sociálně-ekonomicky významné z důvodu, že cévní mozková 

příhoda je na předních místech příčin neúrazových úmrtí a také pro spojení u přeživších s dlouhodobou 

až trvalou invalidizací pacienta. Teoretický úvod je zpracován na kvalitní úrovni a v konfrontaci 

s dosavadními poznatky z této oblasti. Zvolené metodické přístupy jsou plně adekvátní tematickému 

zaměření práce. Prezentace výsledků je plně odpovídající získaným výsledkům z realizovaných šetření, 

je reálná. Diskuzní část konfrontuje dosažené výsledky s výsledky publikovanými v domácí i zahraniční 

literatuře. Bylo dosaženo výsledků, které naplňují cíle práce,  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Ve výčtu příčin intrakraniálního krvácení je uvedena také drogová závislost. Co je příčinou, ou 

to především náhlé ataky zvýšeného krevního tlaku?  

 

2. V souvislosti s výčtem iktových center v ČR se nabízí otázka úrovně odborné přípravy 

pracovníků a mezioborové spolupráce u akutních stavů. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, 

předpoklady, které by měla splňovat z hlediska znalostí dovedností a praktických návyků setra 

pro práci na oddělení urgentní medicíny? 

 

3. Ve výčtu perorálních antikoagulancií používaných u pacientů s fibrilací síní jsou vedle     

klasických  přípravků uvedena také moderní a bezpečnější antikoagulancia. Jak byste hodnotila 

účinnost antikoagulancií ve smyslu benefit a cena přípravku?     
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