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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Shefov Jméno: Oleh Osobní číslo: 491582
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Prohlídka těla zemřelého v přednemocniční neodkladné péči

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

5

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

35

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Mohli  by mít  zdravotničtí  záchranáři  kompetence k prohlídce těla zemřelého? Pokud ano,  shrňte za jakých
podmínek?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Student předkládá bakalářskou práci na téma "Prohlídka těla zemřelého v přednemocniční neodkladné péči" v
celkovém rozsahu 71 stran a 5 stran příloh za použití 34 zdrojů.
Předložená práce splňuje předepsané formální náležitosti. V teoretické části aspirant představuje charakteristiku
smrti a její projevy na organismu z pohledu soudního lékařství, věnuje se právnímu rámci problematiky smrti v ČR a
Spojeném Království.
V praktické části aspirant komparoval současný systém používaný v ČR a ve Spojeném Království. Navrhl některé
možné implementace do stávajícího systému v ČR i přes rozdílné postavení tzv. „coronera“.
Díky provedeným analýzám objevil právní vakuum ohledně konstatování smrti a prohlídky těla zemřelého, které byly
konzultovány s právníky a rovněž potvrzeny. Nespornou výhodou práce je, že se zatím touto problematikou takto do
hloubky nikdo nezabýval a s tím souvisí, problematika diskuze v rovině odbornosti práce.
Aspirant pracoval samostatně, svědomitě a připomínky do práce zapracoval. Negativně hodnotím jazyk a strukturu
některých vět, které stylisticky jsou velmi těžko pochopitelné; sice český jazyk není rodným jazykem aspiranta, ale
kvalifikační práce má své standardy, které musejí být dodrženy.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm B (velmi dobře).

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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