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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tomáš Richter 
s názvem: Alergická reakce v přednemocniční neodkladné péči

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké komplikace (obecně) můžete očekávat při zajišťování intraoseálního přístupu?

2. Jakým způsobem může zdravotnický záchranář (bez fyzické přítomnosti lékaře) zajišťovat dýchací
cesty při alergické reakci?

3. Dokážete nastínit stav krajní nouze, kdybyste v pozici zdravotnického záchranáře aplikoval
farmakoterapii bez indikace lékaře?

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

Autor se zhostil zpracování zvoleného tématu optimálním způsobem. Konzultace byly realizovány pružně a
navrhované úpravy textu byly studentem akceptovány. Autor prokazuje teoretickou znalost problematiky a
jím předkládanou práci lze využít pro výuku. Student prokázal práci s odbornými zdroji na požadované
úrovni. V kapitolách Diskuse a Závěr autor neopomenul prezentaci vlastního názoru.  

Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Majstr
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, p.o.


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


