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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Strnad Jméno: Jakub Osobní číslo: 465718
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s masivní hemoptýzou

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)*

29

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

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

9

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

36

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jako jednu z možností zajištění dýchacích cest zmiňujete tracheostomii - ta je dnes u pacientů v intenzivní péči
častěji zajišťována punkčním způsobem. Jaká je úloha sestry při přípravě a v průběhu výkonu?

2. K pacientovi z Vaší první kazuistiky - je v jeho chronické medikaci lék, který se může spolupodílet na vzniku
hemoptýzy, máme možnost monitorovat jeho účinek, vyloučit případné předávkování?

3. V návrhu závěrečných doporučení mezi venozními odběry uvádíte i možnost odběru vzorku na stanovení krevních
plynů. To lze rozporovat, uveďte prosím, vhodnější způsob odběru vzorku na stanovení krevních plynů a ABR.
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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

Teoretická část práce je velmi dobře zpracována. K praktické části - rozboru kazuistik - nelze rovněž mít závažnější
výhrady, snad kromě častěji se vyskytujících pravopisných a stylistických chyb ("pacientce se přeměřili základní
životní funkce" apod.)
V závěrečném doporučení je nepřesně uvedeno - možná se jedná jen o stylistickou nepřesnost - že ke stanovení
krevních plynů se používá venozní  odběr  -  je  opomenuta možnost  odběru především arteriální  krve a v  této
souvislosti i přeneseně možnost zavedení arteriálního katetru u pacientů s významnější oběhovou nebo ventilační
nestabilitou.
Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením.

Jméno a příjmení: MUDr. Jakub Čech
Organizace: Emergency, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Kontaktní adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
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