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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Katicová Jméno: Tatiana Osobní číslo: 461581
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Připravenost poskytovatele akutní lůžkové péče na hromadné postižení osob

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)*

27

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)*

9

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

34

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Co navrhujete k docílení zlepšení vědomostí o třídících kartách systému START?

2. Jaká je, podle vašeho odhadu, povědomost obyvatelstva o významu barevného značení vhodů do ZZ při aktivaci
hromadného příjmu postižených?

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

Pěkná práce zabývající se zásadním tématem aktivace zdravotnických zařízení při hromadném příjmu postižených.
Na 89 stranách včetně příloh je v úvodní části představen systém hromadného příjmu postižených, definovány
pojmy a uvedeny odkazy na legislativní a metodické předpisy.
Autorka zvolila pro posouzení připravenosti dotazníkovou akci ( dotazník v příloze). Popis dotazníkové akce a jejícho
vyhodnocení je přehledně popsán v metodice. Otázky byly zvoleny adekvátně cíli.
Presentace výsledků jak textová, tak grafická je přehledná a metodicky správná.
Z výsledků je zajímavé, že poměrně vsoké procento respondentů z řad pracovníků urgentních příjmů se nesetkalo s
hromadným příjmem postižených a obdobně to nylo i se cvičením. Přesto více než 75% respondentů zná předpisy a
postupy. Co však není moc příznivé, že znalosti o obsahu třídících karet START přiznalo kolem 60% respondentů.
Výsledky dotazníkového šetření jsou velmi pěkně zúpracovány v bohaté diskusi.
Škoda, že závěr neobshauje shrnutí těchto výsledků a zabývá se vyjádřením ke splnění cílů práce, což je spíš
otázkou pro školitele a oponenta.
V každém případě velice pěkná práce s přínosnými poznatky.
Doporučuji k obhajobě - výborně

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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