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

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

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

37

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kteří poskytovatelé akutní lůžkové péče a za jakých podmínek jsou ostatní složkou integrovaného záchranného
systému?

2. Co je masivní transfuzní protokol a kdy se aktivuje?

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

Studentka si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé téma. Po celou dobu přípravy práce bylo zjevné, že se o
danou problematiku zajímá a že také čerpá z informací získaných v průběhu vysokoškolského studia a praxí. S
vedoucím práce spolupracovala na dobré úrovni.
Teoretická  část  práce  se  zmiňuje  o  krizové  připravenosti  poskytovatele  zdravotnické  záchranné  služby,  ale
především se věnuje poskytovatelům akutní lůžkové péče. Představena je související legislativa a traumatologický
plán nemocnice. Jako stěžejní zdravotnické pracoviště je představený urgentní příjem a jeho běžné fungování i
činnosti při mimořádných událostech. Popisována je organizace příjmu pacientů, primární ošetřování pacientů a
činnost trauma týmů. Téma je zde zpracováno dostatečně.
V praktické části, která byla zpracována formou nestandardizovaného dotazníku a jeho vyhodnocením, jsou zjištěny
z mého pohledu významné znalostní nedostatky zdravotnických pracovníků v oblasti krizové připravenosti a činností
při hromadném postižení osob.
Práce obsahuje diskuzi i závěr. Diskuze je na bakalářskou práci dostatečná, závěr má vhodný rozsah.
Práci celkově hodnotím jako velice zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A (výborně).

Jméno a příjmení: MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
Organizace: ZZS Plzeňského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
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