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

10

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)*

10

5. Celkový počet bodů 50

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Jakým mechanismem zvyšuje nasazení krčního límce nitrolební tlak?

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

Autor  práce si  zvolil  velmi  aktuální  téma,  které řeší  v  podmínkách hasičského záchranného sboru a to jak u
profesionálů, tak i u dobrovolných hasičů. V úvodu se práce zaměřuje na vymezení základních pojmů v oblasti
anatomie, jmenovitě krční páteře aby na tomto základu přistoupil k analýze poranění osteoligamentárních struktur a
míchy a uvažoval základní možnosti imobilizace krční páteře.
S  řešenou  problematikou  úzce  souvisí  i  znalost  anatomie  horních  dýchacích  cest  a  možnosti  zajištění  jejich
průchodnosti ať bez pomůcek nebo s pomůckami.
Ke zhodnocení vědomostí profesionálních a dobrovolných jednotek byly formulovány výzkumné otázky, které byly
aplikovány formou polostrukturovaného rozhovoru se třemi hasiči  profesionály a třemi hasiči  z jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
Z výzkumu vyplynulo:
1. Hasiči jsou vybaveni základy první pomoci, ale vzhledem „ke spoustě výkonů si nejsou úplně jisti svým jednáním“.
2. Profesionální hasiči jsou na lepší vědomostní úrovni, než hasiči z jednotek dobrovolných sborů

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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