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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Aleš Rybář 
s názvem: Pokroky dialyzační léčby při intoxikacích

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 12 

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

8 

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

25 

5. Celkový počet bodů 65 

Návrh otázek k obhajobě

1. V 60. až 80. letech onemocněla řada zdravotních sester pracujících na dialyzačních oddělenéch
závažným onemocněním, které mnohdy přecházelo do chronických stavů. Víte o jaké onemocnění se
jednalo a co bylo jeho příčinou?

2. Charakterizujte osobnost prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc..

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

Student se pustil do řešení práce s elánem, vytvořil si plán návštěv specialistů v nefrologii, kteří by mu
pomohli zejména s částí věnovanou historii nefrologie v České respektive Československé republice i
získání podkladů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, které byly pro jeho práci
klíčové.

V práci, kterou předkládá, je řada cenných údajů, svědčící o jeho zodpovědném přístupu. Nedokázal si však
vše dobře časově rozplánovat, takže mu zbyla na závěrečné úpravy, doplnění a korektury minimální doba.
Je to škoda, protože se tak zbytečně dopustil několika odborných, gramatických a stylistických chyb včetně
celkové grafické úpravy práce a tím si ji zbytečně mírně znehodnotil.

Tyto nedostatky je však částečně možné kompenzovat v prezentaci při obhajobě. Kladně hodnotím
zpracování diskuze.

Práce naplňuje požadavky kladené na studenty bakalářského studia Zdravotnický záchranář.

       

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


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


