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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Steinmetzová Jméno: Lenka Osobní číslo: 465726
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Poranění spojená s intoxikací živočišnými toxiny 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)*

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)*

5

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

40

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká je dostupnost hadích sér pro exotické hady v ČR?

2. Lék první volby u těžké anafylaxe se šokovým stavem, způsob podání a dávka u dospělého 80ti kilového jedince?

3. Desenzibilizace a kdo ji provádí. Kdo předepisuje preparát Epipen , respektive všechny předplněné adrenalinové
preparáty v perech?
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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

Práci lze vytknout pouze drobné pravopisné chyby, respektive neobratné formulace. Jinak práci  hodnotím jako
vynikající. Je zřejmé, že studentka má o problematiku skutečný zájem a studovala podklady se zaujetím, které se jí
podařilo přenést na čtenáře. Velmi zajímavé byly i exkurzy do historie, například odkaz na časopis Živa a podobně. V
práci je zřejmý i novátorský přístup, zejména je zajímavé složení pohotovostního balíčku zařazením inhalačního
kombinovaného preparátu. Praktický pohled na problematiku má široký záběr, počínaje prevencí, informovaností,
technickými opatřeními, přes terapii , včetně rozebrání možných komplikací a logistických úskalí.
Práce mne velice zaujala. Děkuji.

Jméno a příjmení: MUDr. Iva Marko
Organizace: MUDr. Iva Marko: Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Kontaktní adresa: Kostelní 69, 364 01 Toužim


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


