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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Ondřej Levický 
s názvem: První pomoc a ošetřování po pádu z výšky

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

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) 

32 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak se má záchranář zachovat, když výška pádu je nižší než 6 m a poraněný nemá výraznější
subjektivní potíže a ani objektivní příznaky poranění?

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 zpracována na aktuální téma vysokoenergetických poranění. Autor prokázal, že se dokáže
orientovat v zadané problematice a zkušenosti záchranářů z praxe dokáže vhodně aplikovat v ucelený
systém informace a metody. Metodika této práce byla zvolena velmi vhodně, protože jedno pracoviště nemá
dostatek případů na ucelené zhodnocení. Zajímavým se jeví údaj o nedostatečném personálním vybavení
výjezdových skupin, který kontrastuje se skutečností, že není nutné zvyšovat počet personálu. Složky IZS
řeší tuto situaci odkazem na součinnost.       

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
Organizace: I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie, 1
LF UK a VFN v Praze


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


