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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vápeník Jméno: Jan Osobní číslo: 456428
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

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)*

5

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

35

5. Celkový počet bodů 85

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. S jakými komplikacemi jste se setkal při řešení Vaší bakalářské práce?

2. Jaké vize máte do budoucna ohledně distribuce Vašeho balíčku pro zástavu krvácení?

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

Student předkládá bakalářskou práci na téma "Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči " v
celkovém rozsahu 75 stran + 1 strana příloha. Práce splňuje všechny formální náležitosti a je logicky členěna. V
teoretické části student představuje základy cévního řečiště, krvácení a jeho současnou terapii.
Pozitivně hodnotím míru samostatnosti studenta, jak při přípravě, tak i při realizaci teoretické i praktické části. Cílem
práce bylo vytvoření „speciálního balíčku“ pro zástavu krvácení. V rámci realizace bakalářské práce se podařilo cíl
naplnit a student podílel na vytvoření funkční organizace Zástava Krvácení z. ú. , která tento balíček distribuuje vč.
profesionálního školení pro zástavu krvácení.
V práci nalezneme poměrně velký počet hrubých a stylistických chyb, které úroveň bakalářské práce značně snižují.
Bakalářská práce předložená aspirantem splňuje všechny stanovené podmínky. Práci doporučuji k obhajobě, i přes
značné úsilí studenta a časovou náročnost zpracování práce k výše uvedeným, hodnotím s klasifikačním stupněm B
(velmi dobře). Výsledky práce doporučuji k publikaci.

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm, MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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