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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Ludmila Osladilová 
s názvem: Intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční neodkladné péči

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. V práci zmiňujete možnost vzniku srdečního infarktu nebo srdečního selhání u pacientů
intoxikovaných CO. Má podle vás cenu takové pacienty směřovat z místa zásahu do nemocnice, která
vedle pracoviště HBO disponuje i intervenční kardiologií?

2. Čím si vysvětlujete regionálně rozdílné použití HBO při léčbě intoxikace CO? Mohou zde vedle
regionálních odlišností (např. průmyslová vs zemědělská oblast) hrát roli i zkušenosti pracovníků
ZZS a urgentních příjmů s indikací a použitím HBO?

3. Kromě zimního období, kdy v důsledku topení plynovými spotřebiči roste riziko otrav CO, jsou i
jiné klimatické podmínky rizikové z hlediska vyššího výskytu otrav CO a měli bychom na ně tedy více
myslet?

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

       



Jméno a příjmení: MUDr. Jakub Čech
Organizace: Emergency, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
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