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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hora Jméno: Aleš Osobní číslo: 465735
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Mýty a Hoaxy v první pomocí

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)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 19

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)*

35

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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 zmapoval mýty o první pomoci kolující mezi veřejností. V práci se mi velmi líbila přehledná počáteční
teoretická část.

Za slabší považuji pouze podkapitolu 2.6.1 Záchranka vždy přijede do 20 minut, kde autor uvádí, že do intervalu 20
minut přikázaných zákonem, do kterého má přijet záchranná služba, se započítává i čas vytáčení a vyzvánění linky
155, samotný hovor na lince 155 a předávání informace o výzvě a stavu pacienta výjezdové skupině. Přitom v
zákoně 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě v paragrafu 5 , v bodě 3, kde je jasně definováno od jakého
momentu se počítá dojezdová doba záchranné služby - tedy od převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od
ZOS.

Praktická část je přehledně zpracovaná, velmi oceňuji školení první pomoci pro studenty gymnázia. Pouze v otázce
číslo 14 na straně 50 uvádí autor, že správná odpověď je B. Podle zákona je ale dojezdový čas ZZS 20 minut, nikoliv
15. Vzhledem k tomu, že v dalším textu se již objevuje jako správná odpověď dojezd do 20 minut, jedná se spíše o
přehlédnutí.

Cíl práce byl naplněn, celkově práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

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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