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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bláha Jméno: Jan Osobní číslo: 457638
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Role zdravotnického záchranáře v problematice zajišťování intraoseálního vstupu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

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)*

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. V bakalářské práci uvádíte, že zdr. záchranáři působící v praxi jsou opakovaně školeni v i.o. aplikaci. Můžete
popsat, jakým způsobem, kdy a kým jsou v této problematice proškolováni?

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

Student Jan Bláha zpracoval aktuální a stále diskutované téma intraoseální aplikace. Vysoce hodnotím fakt, že k
vypracování práce přistoupil včas, zodpovědně a samostatně.
Teoretická část  je  věnována relevantním údajům z oblasti  anatomie a fyziologie,  intraoseální  aplikace včetně
související legislativy.
Praktickou část student zpracoval kombinovanými metodami - polostrukturovanými rozhovory prováděnými v praxi
a kazuistikami pacientů. Výsledky praktické části jsou zpracovány přehledně a v rámci diskuze se mu podařilo dobře
komparovat dosažené výsledky se soudobými teoretickými poznatky.
Student naplnil vytyčené cíle a podařilo se mu zachytit problémy reálné praxe, které metodu intraoseální aplikace
doprovázejí, a to přestože je používána již relativně dlouho.
Bakalářská práce je zajímavá a může sloužit nejen jako vhled do reality profese zdravotnických záchranářů , ale i
jako podklad pro další zpracování podobných témat.
Oceňuji také absenci gramatických chyb v textu a dle mého názoru práce nejen bohatě naplňuje požadavky kladené
na podobný typ prací, ale směle aspiruje na vyšší kategorii.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením "A".

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Dingová Šliková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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