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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Brunclík Jméno: Filip Richard Osobní číslo: 474098
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Problematika úmrtí 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)*

16

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 13

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)*

25

5. Celkový počet bodů 62

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Setkal jste se jako student - záchranář při praxi s úmrtím ?

2. Pokud jste se s úmrtím setkal, jak k úmrtí došlo?? Přirozená smrt, následek úrazu.

3. Jak si představujete sestavení návodu na postup v případě úmrtí - z jakékoli příčiny - pro pracovníky v terénu?
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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 a opakovaném posuzování všech příkladů jsem dospěla k názoru, že mne práce nijak
zvlášť neoslovila. Myslím si, že téma je sice velice zajímavé, k práci ve zdravotnictví ostatně patří, ale jsou tam
pasáže, které přímo s prací v terénu nesouvisí a jsou zbytečně rozebírané.
Bylo by dost věcí, které by se daly vytknout, ale pro mne jako lékaře záchranky s praxí 25 let v terénu beru jako
prioritní následující. Ač standardy jednotlivých záchranek jsou jistě odlišné, jedno je dané. Pokud posádka RZP zahájí
KPR v terénu a v této činnosti pokračuje i přivolaný lékař a tato KPR je poté ukončena konstatováním smrti, vždy
dokumentaci píše lékař záchranné služby!!!!! Má právo i  rozhodnout o provedení zdravotní pitvy, je to v jeho
kompetenci. Soudní pitvu nařizuje Policie ČR. V práci je i zmínka o tom, kdo sděluje úmrtí rodině. Pokud je rodina na
místě, může toto udělat lékař záchranné služby, pokud jde o úmrtí  bez rodiny, pak je sdělení o úmrtí  rodině
záležitostí policie. Je třeba si uvědomit, že ke sporným místům úmrtí se vždy volá Policie ČR - úmrtí, ač přirozené,
beze svědků.
Posádka RZP může také konstatovat smrt, ale musí být přítomny jasné známky smrti. Pak je ohledání věcí koronera,
obvodního lékaře.
V případě,  že  lékař  záchranné služby konstatuje  smrt  u  nemocného,  kdy RZP provádí  KPR a  on sám v KPR
nepokračuje, v tomto případě je dokumentace věcí koronera. Nutno včak podotknout, že v mnoha případech není
koroner k dispozici, nebo nelze zkontaktovat OL, často pro jeho neochotu, musí dokumentaci vyplnit lékař záchranky
a dochází k zablokování lékaře záchranky pro případ další události.
A pokud se vrátím k pitvě - je pravda, že zdravotní pitva by se měla provést vždy při úmrtí mimo zdravotnické
zařízení,  ale  rodina  klidně  může  pitvu  odmítnout!!!  Např.očekávané  úmrtí  při  vážné  nemoci  -  zde  je  nutno
přihlédnout na přání rodiny a snažit se jim situaci usnadnit. Už jen chování posádky na místě ukáže na profesionalitu
jednotlivých členů.
Výběr Pohřební služby je na rodině, většinou si vyberou z místa bydliště, my napomáháme jen v případě, kdy o to
rodina požádá , a to vždy cestou dispečinku.
Pokud práci shrnu, je na ní vidět, že student nemá zkušenost s prací v terénu - což samozřejmě plyne z jeho statusu
studenta - ale myslím si, že i výběr příkladů nebyl šťastný, interpretaci jednotlivých případů bych v mnoha částech
neprezentovala tak svobodomyslně.
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Organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary


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

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


