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s názvem: Rizika poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči

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) 19 

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) 

38 

5. Celkový počet bodů 97 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak probíhalo zapojení sluchově postižených dětí do odborné praktické přednášky na základní
škole?

2. Co je největším rizikem při poskytování první pomoci pro děti, ale i dospělé se sluchovým
postižením?

3. Připomeňte možnosti přivolání ZZS sluchově postiženými?

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

Studentka zpracovala ve své bakalářské práci velmi zajímavé téma. Věnovala se možným rizikům vzniklých
při poskytování první
pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. Tato problematika je
v současné době velmi opomíjena. Zdravotničtí záchranáři neznají správné
postupy a pravidla při komunikaci s osobou s určitým postižením. Výjezdy
posádek ZZS k těmto osobám nejsou sice časté, nicméně by měly být očekávané.
V teoretické části se studentka zaměřuje na děti se zdravotním postižením, uvádí základní etické náležitosti
související s dětským pacientem a s tím
navazující jejich práva, jednotlivé diagnózy a určuje stupeň postižení. Dále definuje komunikaci s dětmi
obecně a uvádí odlišnosti komunikace při kontaktu s postiženými dětmi. Věnuje se podrobně odborné
přednemocniční neodkladné péči poskytované zdravotnickou záchranou službou.
Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky dětí s různým sluchovým postižením.
Na konci každé kazuistiky se je vyhodnocení daného případu. Studentka se také zabývá porovnáním
jednotlivých kazuistik mezi sebou a poukazuje na odlišnosti sluchového postižení u každého jedince.
Součástí praktické části je i odborná praktická přednáška první pomoci ve škole pro neslyšící. Dětem byly
ukázány postupy první pomoci při KPR, zástavě krvácení, popáleninách a zlomeninách. Děti si vše prakticky
vyzkoušely za dohledu studentky. Výsledky znalostí dětí před a po přednášce jsou prezentovány
prostřednictvím grafů. Pro doplnění informací jsou formou polostandardizovaných rozhovorů zhodnoceny
zkušenosti zdravotnických pracovníků se sluchově postiženými dětmi i vyjádření sluchově postižené
učitelky o zkušenostech se ZZS. Jsou navržena opatření k eliminaci rizik poskytování první pomoci dětem
vyžadujícím zvláštní péči.
V diskuzi ze studentka zaměřila na komunitu Neslyšících a jejich problémy se začleněním do světa slyšících,
tedy o problému získání rovnocenného přístupu. Významný je i jejich způsob komunikace, a především
jejich možnosti přivolání ZZS formou speciálních čísel a aplikací.
Tato bakalářská práce splnila cíl a dílčí úkoly, bylo i navrženo opatření. Studentka k tématu přistoupila
velmi zodpovědně a prokázala znalost dané problematiky. Velmi oceňuji její odbornou praktickou
přednášku, kterou si sama připravila a uskutečnila ve škole pro sluchově postižené děti, kde velmi
zodpovědně a úspěšně reprezentovala FBMI ČVUT i obor Zdravotnický záchranář. Tuto přednášku ocenily
nejenom děti, třídní učitelka, tlumočník, ale především vedení základní školy, které ocenilo praktický výcvik,
zapojení celé třídy do výuky a projevilo zájem o spolupráci s našimi studenty.
Bakalářskou práci hodnotím výborně - A a doporučuji k obhajobě.        
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