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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martina Sedláková 
s názvem: Přístup zdravotnického záchranáře k náhlým cévním mozkovým příhodám

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) 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) 

35 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Charakterizujte pojmy primární a sekundární prevence a intenzivní a komplexní léčba CMP

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

     Autorka práce Martina Sedláková si zvolila velmi aktuální, v  literatuře často diskutované téma, zejména
pro svou vysokou mortalitu a invaliditu. Logicky se opírá v úvodu do práce o solidní morfologicko –
fyziologický základ. Na tomto pak staví charakteristiku cévních mozkových příhod a možnosti časné
diagnosticky. Pro dokreslení uvádí i současné diagnostické možnosti pomocí zobrazovacích technik,
jmenovitě ultrasonografie, CT, MIR a angiografie, které doplňují instruktivními  obrazy. Významnou část
práce tvoří terapeutické možnosti NCMP se zvláštním zřetelem na neodkladné diagnostické a terapeutické
postupy a směrování pacienta.
V praktické části se zabývá analýzou 6 kasuistických sdělení a naplněním doporučených postupů se
zvláštním zřetelem na základní kroky, jmenovitě identifikaci triáž pozitivních pacientů, konzultaci se
spádovým centrem, terapii, transport  a sběr statistických dat. Z výsledků šetření se vyplývá, že
doporučené postupy jsou v jádru dodržovány až na některé nevýznamné odchylky.
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