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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Sandra Pauknerová 
s názvem: Poranění motocyklistů při dopravních nehodách

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 16 

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 92 

Návrh otázek k obhajobě

1. V případě traumatické NZO se dekomprese hrudníku provádí na postižené straně hrudníku nebo
oboustranně?

2. Jakými metodami či postupy lze provést dekompresi hrudníku při traumatické NZO?

3. Co je nutné mít před provedením bilaterální thorakostomie zajištěno a proč?

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

Bakalářská práce studentky je v odpovídajícím rozsahu, s dodrženým zadáním na velice zajímavé téma.
Stran úpravy je práce dobře členěná, poutavá a čtivá, odpustit lze drobné překlepy. Problematika poranění
motocyklistů při dopravních nehodách je dobře zpracována stran specifičnosti mechanismu vzniku  a
možných typů poranění u těchto účastníků silničního provozu, s dobrým využitím a zapracováním nových
trendů a postupů. Přesto v kapitole o traumatické zástavě oběhu shledávám v textu ne zcela dobře popsán
postup a možnosti řešení tenzního pneumothoraxu jako jedné z potenciálních reverzibilních příčin NZO.
Kazuistiky jsou zcela jistě dobrou volbou, hodnocení postupu ZZS odpovídá znalostem absolventa oboru
Zdravotnický záchranář. Literatura je aktuální.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.  

Jméno a příjmení: MUDr. Denisa Štruncová, DiS.
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.
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