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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zanášková Jméno: Petra Osobní číslo: 465733
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Specifika přednemocniční neodkladné péče u dětí

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)*

27

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)*

8

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

38

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci je uvedeno, že v České Republice zatím existuje pouze jedna nemocnice s fungujícím dětským urgentním
příjmem. Je tato situace dostačující? Pokud ne, uveďte v jakém typu nemocnic (fakultní, krajské, okresní) by bylo
vhodné dětské urgentní příjmy zřídit.

2. V práci je uvedeno, že v současné době je výskyt akutní epiglotitidy zcela raritní díky zavedenému povinnému
očkování. Existuje reálné riziko, že by se v budoucnu mohl výskyt tohoto onemocnění mohl opět zvýšit? Odpověď
zdůvodněte.

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Studentka předkládá bakalářskou práci na téma "Specifika neodkladné přednemocniční péče u dětí" v celkovém
rozsahu 88 stran včetně příloh. V teoretické části studentka velmi přehledně popisuje organizaci přednemocniční
péče a specifika dětského organismu, poté pokračuje výčtem základních akutních stavů u dětí. V praktické části pak
na deseti kazuistikách podrobně popisuje jednotlivé akutní stavy. V diskuzi pak srovnává jednotlivé akutní stavy,
zhodnocuje provedené postupy a vysvětluje specifika jednotlivých diagnóz.  Rozsah použité literatury odpovídá
požadavkům na zpracování bakalářské práce.

Jméno a příjmení: MUDr. et Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D.
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Kontaktní adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno


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

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


