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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pukovcová Jméno: Klára Osobní číslo: 465741
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Intoxikace lithiem v přednemocniční neodkladné péči

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)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

10

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

38

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Který den hospitalizace byla u pacientky ukončena potřeba umělé plicní ventilace?

2. Byla zjištěna příčina intoxikace lithiem?

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

Bakalářská práce předkládá komplexní problematiku intoxikace lithiem z pohledu přednemocniční neodkladné péče
s důrazem na složitou diferenciální diagnozu v PNP. Studentka Klaára Pukovcová se velmi dobře vypořádala s šíří
problematiky a podložila svou práci kvalitní literaturou. V práci lehce postrádám tabulkový soupis hladin lithia během
celé hospitalizace, v práci je uveden pouze graf. Také by bylo zajímavě sledovat korelaci mezi sérovou hladinou
lithia a klinickým stavem pacientky. Za zmínku by také jistě stálo, kdy byla ukončena potřeba plicní ventilace a
sedace, Tyto skkutečnosti jsou uvedeny pouze okrajově.
Celkově hodnotím práci klasifikačním stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Daniela Obitková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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