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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fahrner Jméno: Pavel Osobní číslo: 461522
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Perimortální císařský řez v přednemocniční 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)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

6

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

25

5. Celkový počet bodů 76

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete smysl dělení výkonů na akutní, perimortální a postmortální císařský řez.

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

Student uchopil  toto eticky a právně náročné téma s vervou sobě vlastní.  Pracoval samostatně a smysluplně,
využíval  konzultací  všech oslovených odborníků i  vedoucího práce. Utužoval studiem získané vědomosti,  které
promítl do široké teoretické základny své práce. V praktické části vhodně sestavil metodiku a obsah dotazníků.
Výsledné číslo  respondentů bylo  dostatečné pro  naplnění  cíle  práce,  zmapování  připravenosti  ZZS týkající  se
aktivního přístupu řešení urgentních stavů u těhotných žen z hledisek matky i plodu. Kazuistikami poukazuje na
smysluplnost řešení záchrany plodu i případného pozitivního ovlivnění průběhu urgentní události matky správně
načasovaným císařským řezem. Při sklonu k poněkud překotnému vyjadřování a širokému pojetí teorie bylo obtížné
udržet formální stránku práce a přes pečlivé korektury na základě konzultací zůstaly v práci některé, i gramatické
nedostatky snižující  výsledek hodnocení.  Cíle práce bylo dosaženo, v bohaté diskusi  je vypořádán rozporuplný
přístup k tomuto tématu, přičemž závěr poukazuje na zjištěný závažný nedostatek teoretického i  materiálního
vybavení ZZS pro KPR u těhotných žen, přičemž provedení císařského řezu není v ČR zatím zařazeno do portfolia
výkonů v přednemocniční fázi poskytování zdravotnické služby i když se na základě zjištění této práce v kompilaci s
literárními zdroji jeví v indikovaných případech výhodně. Práce je obsahem smysluplná, zejména v kontextu slov
prezidenta  Miloše  Zemana citujícího  z  Talmudu u  příležitosti  předání  cen  Zlatého  záchranářského kříže:  "kdo
zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo", odpovídá úrovni bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Petr Jelínek
Organizace: Nemocnice Na Homolce
Kontaktní adresa:


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

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


