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s názvem: Poranění motocyklistů při dopravních nehodách

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 19 

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) 

38 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Z jakého důvodu již není doporučováno přednostní hrazení krevních ztrát v terénu koloidními
roztoky?

2. Jaký je důvod aplikace kyseliny tranexamové v terénu při závažných krváceních?

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 vypracovala práci na zajímavé a stále aktuální téma a to v odpovídajícím rozsahu. Dodrženo bylo
také samotné zadání bakalářské práce. Tato je logicky členěná, čtivá a úprava odpovídá standardu fakulty.
Studentka ve své práci představuje možnosti pasivní a aktivní ochrany motocyklistů. Znalost dané
problematiky je přínosná pro každého člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Zpracovává
také problematiku mechanizmu úrazů a jejich specifika a to včetně pohledu soudně lékařského. Ve
výrazném rozsahu je popsáno poskytování přednemocniční neodkladné péče a jsou zapracovány i nejnovější
poznatky (např. nová kritéria pro fixaci krční páteře, nebo odstup od podávání koloidních roztoků).
Kazuistiky jsou zpracovány vhodným způsobem a jejich hodnocení odpovídá znalostem absolventa oboru
Zdravotnický záchranář. Diskuze je v dostatečném rozsahu a použitá literatura je aktuální.
Práci velice rád doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A (výborně). 

Jméno a příjmení: MUDr. Ing. Robin Šín
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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