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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Staněk Jméno: Jakub Osobní číslo: 465749
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Připravenost studentů gymnázií na první pomoc při dopravní nehodě

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)*

26

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

9

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

38

5. Celkový počet bodů 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Proč si student vybral právě práci záchranáře ?

2. Jaké byly jeho znalosti první pomoci před odborným studiem, zda by pro něj bylo také přínosem odborné školení či
odborná přednáška, jak o tom ve své práci píše?

3. Jakou by měl představu o formě učiva první pomoci na gymnáziích a hlavně v jakém rozsahu? Zda pouze teorrie
nebo zda by bylo prospěšné i praktické zkoušení.
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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

Po podrobném přečtení práce studenta oceňuji srovnávání více škol, a konstatování stavu úrovně vědomostí o první
pomoci. Dále je přínosné popisování postupu při události - jako důležité považují zdůraznění čísel volání, hlavně u
čísel 155 a 112, kdy student vypíchl, že při volání čísla 112 dochází jednak ke zkreslení informací a i k časové
prodlevě.
Jsou popsány velice podrobně druhy úrazů při dopravních nehodách, postup laiků při zajišťování první pomoci.
Celkově hodnotím práci kladně, protože informace jsou podány přehledně, srozumitelně a po přečtení jsou přínosem
jak pro laika, tak pro zdravotníka. Laik z ní z ní získá řadu ucelených informací. Mezi laickou veřejností, ale i mezi
zdravotníky, kteří nepracují v oboru přednemocniční péče, si často neuvědomují, jak důležitý je popis místa nehody.
V naší vlasti se nachází řada obcí s identickým názvem, a proto lokalizace je navýsost důležitá.
Dle mého tato práce pomůže v orientaci v problematice a může být přínosem pro zrychlení komunikace v případě
setkání se s nehodou a zkvalitnění pomoci z řad laiků. Z vlastní dlouhodobé praxe u záchranné služby musím
konstatovat, že v mnoha případech právě prvotní péče o zraněné před příjezdem ZZS, rozhoduje o kvalitě dalšího
života zraněného.
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