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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 86 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké má autor vysvětlení citované neshody mezi postupy zaměřenými na terapii a transport
(cit.str.73) ?

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

Práce je velmi pečlivě sestavena, stylisticky a formálně na vysoké úrovni, účelně doplněná ilustracemi k
pochopení textu. Po odborné stránce je pro potřeby zdravotnického záchranáře efektivní a přehledná;
ucelenou formou předkládá aktuální problematiku (3. místo v úmrtí ve světových statistikách, 2. místo
příčiny úmrtí v České republice).

Teoretická část věnovaná stručnému přehledu problematiky v nezbytném a potřebném pro zdravotnického
záchrannáře rozsahu; účelně je spojena anatomie, fyziologie a klinika (disgnostika a terapie) náhlých
cévních příhod mozkových. Vhodně jsou využity  aktuální zdroje, citace doplňují potřeby textu.

Praktická část je pak cíleně zaměřena na postupy v přednemocniční neodkladné péči, k naplnění
sledovaného cíle je zvolena metoda rozboru 6ti kazuistik a jejich porovnání s doporučeným postupem
odborné společnosti.

Pokud si práce klade za cíl porovnat "postupy v kazuistikách" a "doporučený postup", pak k řešení poznatku,
že nejčastěji dochází k neshodě mezi postupy zamařenými na terapii a transport, práce postrádá porovnání
s doporučeným postupem v části "zahájení adekvátní terapie a transport", což autor řeší v závěru jako
"některé nevýznamné diskrepance".
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