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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 20 

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Nemám

2. 

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Monotématická práce s vysokým odborným nábojem a aktuálností tématiky, je přehledně a uceleně
zpracovaná v kontinuitě vývoje názorů a přístupů                k řešení syndromu akutní dechové tísně, a s
vysokým osobním podílem autora.

Zřetelně  stanovený cíl a výběr metodiky, s přínosem časového snímku prostřednictvím vybraného souboru
kazuistik od začátku studií syndromu, včetně formální úpravy jednotlivých studií.

Svým pojetím jde o práci průřezovou, zabývající se v teoretické části základními klinickými informacemi,
včetně exkurze do oblasti moderních terapeutických metod (kmenové buňky); praktická část se pak věnuje
retrospektivní analýze publikovaných studií, kdy výběrovým  kritériem byla nejvyšší citovanost v odborné
literatuře.

Přínosem práce je odborné upozornění na problematiku ARDS                                 v přednemocniční péči, a
to s ohledem na přínos protektivní ventilace                      v kombinaci s pronační polohou; což implikuje
požadavek na odbornou způsobilost zdravotnických záchranářů v rámci specifické ošetřovatelské péče. 
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