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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Aneta Zámečníková 
s názvem: Faktory ovlivňující kvalitu života po náhlé zástavě oběhu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. Čím si vysvětlujete horší výsledek dlouhodobého kvalitního přežití pacientů, u kterých zahajovala
resuscitaci mimo zdravotnické zařízení výjezdová skupina RLP?

2. Co považujete za hlavní úskalí rozpoznání náhlé zástavy oběhu operátorem zdravotnického
operačního střediska po telefonu?

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

Téma je na bakalářskou práci obsáhlé, vyžadující nejen ukotvené teoretické znalosti o neodkladné
resuscitaci, ale i systémových aspektech zajištění neodkladné péče. Při výzkumu bylo zároveň nutné
analyzovat velké množství různorodých dat. Se všemi těmito úskalími se autorka vypořádala velmi dobře a
práci věnovala velké množství času a práce.
Teoretická část pracuje s velkým množstvím validních zdrojů, které jsou interpretovány uceleně a
přehledně. Práce se zdroji značně převyšuje běžnou úroveň bakalářských prací.
Případová studie vychází z reálných dat, autorka byla schopna výzkum zorganizovat, zajistit součinnost
zainteresovaných zdravotnických zařízení, dohledat data a dostatečně kvalitně je zpracovat. Závěr práce a
diskuse by mohly více reflektovat vytyčený cíl a více otevřít další výsledky které z výzkumu vyplynuly.
Celkově ale hodnotím práci jako velmi kvalitní a doporučuji jí k obhajobě s hodnocením „A – výborně“.
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