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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Tůma Jméno: Ondřej Osobní číslo: 456478
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Lavinové nehody v Krkonoších

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)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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)*

20

5. Celkový počet bodů 55

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak vypadá školení v poskytování první pomoci u členů HS v Krkonoších? Jak často se školení opakuje, co je jeho
náplní a kdo jej realizuje?

2. Víte něco o konkrétní spolupráci ZZS a HS v Krkonoších? Kdy, jakým způsobem, při jakých situacích a zda vůbec k
této spolupráci dochází?

3. Jsou výjezdové skupiny ZZS v oblasti Krkonoš nějak speciálně vzděláváni v problematice horské medicíny a mají
případně k dispozici nějaké vybavení navíc? Vidíte v této oblasti nějaké možnosti ke zlepšení?
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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 zpracovává velmi specifické a zajímavé téma lavinových nehod v Krkonoších.
Teoretickou část by bylo vhodné více rozpracovat, často autor pouze zmiňuje pojmy které nijak nevysvětlí a do textu
dále nezapracuje - lavinové státy a další. Oproti tomu se autor podrobně zabývá a kapitole 2.2 Horská medicína
podrobně akutní horskou nemocí a dalšími stavy, které v prostředí Krkonoš reálné nejsou. V textu postrádám
porovnání s alespoň jednou zahraniční zemí a jejími postupy při záchraně zasypaných lavinou. V textu je zmíněno, že
v ČR profesionální pomoc za zahraničím nezaostává, ale konkrétní srovnání chybí. V teoretické části autor zmiňuje
horskou službu velmi okrajově, v práci s názvem Lavinové nehody v Krkonoších, by bylo vhodnější podrobněji
informovat o fungování horských záchranářů v této oblasti a jejich spolupráci s krajskou ZZS. Informace v textu
nepovažuji za dostatečné a proto pokládám doplňující otázky.

Doporučuji věnovat větší pozornost formálním náležitostem práce. Autor v textu nepoužívá jednotný formát citování
literatury. Text je členěn do podkapitol, všechny podkapitoly ale nejsou uvedeny v obsahu. Umístění obrázků mimo
text až na závěr práce snižuje přehlednost celé práce. Použití pouhých 15 zdrojů nepovažuji pro bakalářskou práci za
dostačující.

Praktickou část bakalářské práce považuji za dobře zpracovanou.

Jméno a příjmení: Mgr. Ivana Vodehnalová
Organizace: ZZS Plzeňského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
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