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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Amoussa Jméno: Jasmína Osobní číslo: 469774
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Zástava oběhu po úrazu elektrickým proudem

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)*

25

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)*

8

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

28

5. Celkový počet bodů 79

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Existuje nějaké doporučení délky observace pacienta po úrazu elektrickým proudem stran monitorace pozdních
arytmií?

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

Práce pojednává o negativním působení elektrického proudu na lidský organismus. Tato problematika je hezky
zpracována v  teoretické  části.  V  praktické  části  jsou  uvedeny čtyři  kazuistiky  popisující  především případy  s
oběhovou zástavou.
Práci  lze  v  menším měřítku vyčíst  nečetné gramatické chyby a  překlepy,  ve větším pak nejednotné odrážky
odstavců v celém textu.
Z jednotlivých částí je určitým problémem „diskuze“. Je spíše rozborem jednotlivých kazuistik než samotnou diskuzí
v pravém slova smyslu. Tyto rozbory bych spíše viděl jako součást kapitoly „výsledky“, na místo toho by zde mohly
více vyniknout komparace s jinými publikovanými případy či specifika poresuscitační péče o tyto nemocné.

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Heřman
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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