OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Holá

Jméno:

Tereza

Osobní číslo: 478194

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Zdravotnický záchranář

Název práce:

Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest 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)*

22

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)*

5

4.

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

33

5.

Celkový počet bodů

75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Vysvětlete pojmy – dechový objem, minutová ventilace, distribuce ventilace, distribuce perfuse, vztah
ventilace/perfuse.
2. Výrazem oxygenace organismu je PaO2. Uveďte postupy jak lze tuto hodnotu zvýšit.
3. Vysvětlete pojem gaspig respiration.
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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 řeší problematiku zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na
základy anatomie, fyziologie a patofyziologie respiračního systému, na kterých se autorka zamýšlí nad indikacemi a
technikami zajištění průchodnosti dýchacích cest, oxygenoterapii a možnostmi umělé plicní ventilace v
přednemocniční neodkladné péči.
Ve svém šetření se zaměřuje jednak na teoretické znalosti petentů a jednak uvažuje nad rozsahem kompetencí.
Výsledky sumarizuje numericky a graficky.
Závěrem práce uvádí, že „v České republice máme záchranáře s velmi dobrými teoretickými základy, které ale
nemohou úplně převést do své praxe z důvodu omezených kompetencí. Ačkoli většina respondentů z řad záchranářů
nebylo pro navýšení kompetencí, domníváme se, že by za určitých podmínek mohly být tyto kompetence rozšířeny“.


Jméno a příjmení: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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