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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Sivok Jméno: Jan Osobní číslo: 456470
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Zajištění průchodnosti dýchacích cest a imobilizace krční páteře

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)*

21

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

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

27

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým způsobem se volí velikost krčního límce?

2. Jaký je rozdíl zprůchodnění dýchacích cest u pacientů s podezřením na trauma páteře a u pacientů bez podezření
na trauma páteře?

3. Co může způsobit záklon hlavy u pacienta s traumatem krční páteře?
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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

Autor svoji bakalářskou práci věnoval tématu zajištění průchodnosti dýchacích cest a imobilizaci krční páteře. Hned v
úvodu autor zmiňuje, že zajištěním průchodnosti dýchacích cest se bude v práci zabývat jen okrajově, ačkoliv je toto
téma přímo v názvu práce.
V teoretické části se autor podrobně věnuje anatomii páteře, míchy a následně dýchacích cest. Na straně 28 autor
uvádí, že paréza je úplné ochrnutí a plegie částečné ochrnutí. Je to obráceně. V kapitole 2.3 autor neuvádí důvod,
proč jsou nutné ke správné imobilizaci krční páteře další pomůcky. Je to znalost, kterou by příslušníci hasičského
sboru a členové jednotek sboru dobrovolných hasičů měli mít. V kapitole se autor vůbec nezmínil o tom, jak správně
vybrat velikost krčního límce.
V kapitole 2.5.1 se autor věnuje nedostatečně zprůchodnění dýchacích cest bez pomůcek. Není podrobněji probráno
vypuzení cizího tělesa u pacienta při vědomí (povzbuzování ke kašli, Gordonův manévr, Heimlichův manévr). Záklon
hlavy (pokud se jedná o pacienta bez traumatu krční páteře) je zmíněn správně. Na to navazuje problematika
zprůchodnění dýchacích cest u pacienta s traumatem, které se autor nevěnuje vůbec. Nejsou zmíněny manuální
metody  dle  PHTLS  (Prehospital  Trauma  Life  Support)  trauma  chin  lift  (zvednutí  brady)  a  trauma  jaw  thrust
(předsunutí čelisti). Jedná se o jednoduché manuální techniky, při kterých nedochází k záklonu hlavy.
Za výraznou chybu této práce vidím uvedení záklonu hlavy jako způsob zprůchodnění dýchacích cest u pacienta s
poraněním (vzhledem k  tématu práce předpokládám poranění  páteře).  Autor  nemůže za  nesprávné odpovědi
respondentů (že by před příjezdem záchranné služby udržovali průchodnost dýchacích cest u pacienta v bezvědomí
s poraněním záklonem hlavy), ale bohužel sám autor záklon hlavy jako zprůchodnění dýchacích cest u pacienta s
poraněním v bezvědomí považuje za důležitý aspekt. To považuji za významnou chybu této práce.
I přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a mám doplňující otázky.
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