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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) 17 

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

9 

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

34 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Studentka si vybrala téma zabývající se problematikou otravy oxidem uhelnatým v přednemocniční
neodkladné péči a s ní spojenou navazující terapií.
Přistupovala k tématu zodpovědně a samostatně, na mé komentáře svědomitě reagovala.
Stěžejním bodem práce byl zejména sběr dat od center hyperbarické terapie a ZZS celé České republiky.
Ochota daných pracovišť a angažovanost v dané problematice byla někdy limitující a mnohdy obtížná.
Výsledky získaných dat z hyperbarických komor jsou zajímavé a jistě poukazují na nesouměrnost
dostupnosti tohoto typu terapie v naší republice. Obdobně i zprávy ze ZZS odráží jistá omezení v
přednemocniční diagnostice otravy CO.
V závěru studentka smysluplně diskutuje nad těmito skutečnostmi.
Práce je jistě námětem k dalším pracím v této problematice.    

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Heřman
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