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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Stojaspalová Jméno: Hana Osobní číslo: 419133
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Úraz bleskem v přednemocniční neodkladné péči

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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)*

35

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete pojem krokového napětí.

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Autorka  zvolila  ke  své  práci  mimořádně  aktuální  a  závažné  téma,  kde  solidní  patofyziologický  základ  je
předpokladem úspěšného zvládnutí  vysloveně emergentní  situace,  jakou je úraz způsobený bleskem. V úvodu
logicky vychází z výkladu o fyzikálních předpokladech působení elektrického proudu, jmenovitě o vysoké voltáži, na
organismus. Diskutuje diference mezi účinky blesku a elektrického proudu o vysokém napětí, způsob průchodu
proudu tkáněmi a  rizikové faktory uplatňující  se  při  zasažení  elektrickým proudem. Zvláštní  pozornost  věnuje
účinkům elektrického proudu na jednotlivé systémy, jmenovitě kardiovaskulární. Významnou pasáž představuje i
prevence zasažení elektrickým proudem.
Systematicky se zabývá postupem při vyšetření a zajištění pacient po zasažení elektrickým proudem, kdy vychází ze
Safarova akronymu. Následně pak navazuje postup při vyšetřením a zajištěním pacienta v přednemocniční etapě.

V praktické části uvádí čtyři kasuistiky získané od ZZS zpracované do případových studií, a to jednu z Prahy a tři z
Karlovarského kraje. Pro hodnocení stav užívá GCS, neurologický a klinický obraz. Na kasuistikách demonstruje
možné rozdílné klinické obrazy po zasažení bleskem

Jméno a příjmení: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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