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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. 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)*

35

5. Celkový počet bodů 95

* 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

Autorka práce si toto téma vybrala z fakultou vypsaných témat. Pracovala samostatně a dodržovala domluvené
termíny konzultací. Práce odpovídá doporučením a pravidlům pro psaní závěrečných prací na FBMI ČVUT v Praze.

Téma samotné uchopila velmi aktivně a kromě bakalářské práce se podílela i na tvorbě odborného článku, který byl
již přijat k publikaci v Neuro endocrinology letters (IF 2017/2018 0.754). Nevýhodou tématu je fakt, že kromě námi
zjištěného případu není  k  dispozici  další  podobný případ.  Práce  tedy  obsahuje  jen  jednu kazuistiku,  nicméně
vzhledem k zajímavosti tématu a praktickému dopadu to nevidím jako problém. Práce je komplexní a představuje
zajímavý pohled na doplnění diferenciální diagnostiky v přednemocniční neodkladné péči.

Práci hodnotím 95 body, tedy stupněm A (výborně).

Jméno a příjmení: Mgr. David Peřan, DiS.
Organizace: Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska, Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy
Kontaktní adresa: Korunní 98, Praha 10
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