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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Markéta Šmídová 
s názvem: Přístup zdravotnického záchranáře k psychiatrickému pacientovi

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 15 

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) 

20 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Kdo byl Dr. Janský a jaký byl jeho celosvětový přínos pro lékařsví.

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 Markéta Šmídová si zvolila velmi aktuální, v současné literatuře, zejména v posledních
letech často diskutované téma. V úvodu se práce logicky zaměřila na vymezení základních pojmů, aby v
dalším navázala na historické mezníky v psychiatrii, především však zahraniční. Přesto, že českou
psychiatrii reprezentují i celosvětově významní badatelé, její přínos byl v této práci, zcela opomenut. 
Zvláštní a rozsáhlou kapitolu autorka věnuje nejčastějším psychiatrickým poruchám, se kterými se nejspíš
zdravotnický záchranář může setkávat. Podrobně se zabývá klinickými projevy a diagnostickými možnostmi.
V dalším se zamýšlí nad farmakologickými možnostmi léčby psychiatrického pacienta zejména v
přednemocniční etapě a uvádí nejčastěji indikovaná farmaka v PNP
V praktické části práce ověřuje platnost tří hypotéz – zaměřených:
-        na školení v přístupu k psychiatrickým pacientům, -
-        lék první volby
-       odmítnutí přijmout pacienta pro známky opilosti a projevy agresivity
Praktický přístup záchranáře k psychicky nemocnému pacientovi autorka demonstruje na jediné kasuistice
u pacienta s Akutní polymorfní psychotickou poruchou se symptomy schizofrenie
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