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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Marešová Jméno: Veronika Osobní číslo: 465732
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Specifika úrazů v horském prostředí z pohledu přednemocniční neodkladné péče

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)*

24

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

8

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

34

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Oslovila jste s žádostí o doplnění informací i krajské ZZS, kterých se jednotlivé kazuistiky týkají? Nebo informace o
terapii pacienta máte pouze z dokumentace horské služby?

2. Disponují vozidla HS přístrojem AED?

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

Předloženou bakalářskou práci, na téma Specifika úrazů v horském prostředí z pohledu přednemocniční neodkladné
péče, hodnotím jako celkem zdařilou. V teoretické části velmi pozitivně hodnotím přehled typických poranění v
horském prostředí, jejich diagnostiku, terapii a možné komplikace.
Práce je zaměřena na problematiku úrazů v horském prostředí. Studentka uvádí, že spolupracovala s členem HS a v
celé  práci  opakovaně  dokazuje  to,  že  úloha  HS  je  při  poskytování  přednemocniční  neodkladné  péče
nezpochybnitelná. V teoretické části proto postrádám více informací o této organizaci (jak funguje, kdo jsou její
členové,  jaké  mají  kompetence  apod.).  Více  informací  o  organizaci  podává  studentka  stručně  v  diskuzi,  což
nepovažuji za nejvhodnější.
Kapitola 6 přehledně představuje transportní  a imobilizační prostředky, pozitivně hodnotím doplnění kapitoly o
fotografie.
V praktické části  studentka uvádí  čtyři  kazuistiky úrazů v horském prostředí  a  jejich analýzu.  Kazuistiky jsou
zajímavé, dobře zvolené. Nedostatek praktické části spatřuji v tom, že studentka nespolupracovala s krajskými ZZS,
aby informace z  kazuistik  byly  kompletní  -  zejména stran  terapie  a  doby transportu  k  cílovému ošetření  do
zdravotnického zařízení.Tématem práce je pohled přednemocniční neodkladné péče, nejen péče HS.
Kvalitu celé práce trochu snižují překlepy, formální a faktické chyby v textu - str. 14, 20, 54 obsahují překlepy, na str.
52 a 54 se objevuje stejná tabulka, na str. 60 se odlišuje cílové zdravotnické zařízení uvedené v textu a tabulce, str.
33 LZS dle práce sídli v Českých Budějovicích, odsud je ale několik let přestěhována do Bechyně, str. 58 - v textu
stojí,  že pořízení 12-svodého EKG záznamu je součástí  rozšířené neodkladné resuscitace, to je ale součástí  až
poresuscitační péče, str. 62 - doporučení zavedení ultrazvuku do PNP - tento přístroj již LZS více než 3 roky používá,
str. 64 - lokalizace volajícího pomocí technologie AML funguje i při volání na národní čísla tísňového volání, nikoliv
jen na linku 112.
Přes  některé  chyby,  je  bakalářská  práce  zajímavým  pohledem  na  celou  problematiku.  Opakovaně  ukazuje
nepostradatelnost HS. V kapitole diskuze přináší práce zajímavé pohledy na věci, které nás zde čekají v budoucnu,
jako je analgezie a způsob práce v horském prostředí.
Domnívám se, že cíl práce byl naplněn a práci doporučuji k obhajobě.
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