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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Veronika Slavíčková 
s názvem: Křečové stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

30 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Během křečí může dojít k poruše ventilace, kterou se nedaří zvládnout ventilací přes masku. Jaké
způsoby zajištění průchodnosti dýchacích cest lze zvolit?

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

V úvodu se autorka zabývá definicí křečí, jejich klinickým obrazem a přístupem pacientovi. Za základní
postup správně uvažuje Safarův akronym ABCDE. Následně se věnuje epilepsii jako syndromu z hlediska
etiologie, patogenesy a léčby. Syndrom epilepsie dále podrobně diferencuje podle věku, na záchvaty
parciální, primárně generalizované a febrilní křeče.
Na čtyřech kasuistikách šetří přístup záchranářů k pacientům s křečovým stavem a posuzuje do jaké míry
se postupy ZZS shodovaly s doporučenými postupy.
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