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

Mašek

Jméno:

Matyáš František

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Zdravotnický záchranář

Název práce:

Pracovní úrazy záchranářů a jejich prevence

Osobní číslo: 478143

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)*

29

2.

Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)*

18

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)*

38

5.

Celkový počet bodů

91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jaká navrhujete opatření ke snížení výskytu nejčastějších pracovních úrazů záchranářů?
2.
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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
Autor se věnuje tématu, které je z pohledu ochrany záchranářů velice důležité, byť ne zcela oblíbené.
V teoretické části se autor zabývá obecnou problematikou úrazů, jejich epidemiologií, zvláštnostmi typů úrazů podle
mechanizmů a druhů činností.
Oceňuji i historický exkurs do oblasti vývoje traumatologie.
V praktické části autor analyzuje data o pracovních úrazech z 8 krajských zdravotnických záchranných služeb, které
data poskytly. Analýza je provedena jednak po krajích, tak i sumárně.
Pohled je doplněn ještě dotazníkovým šetřením znalostí problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi
záchranáři.
Autor označil nejčastější úrazy a vyhodnotil znalosti záchranářů v oblasti BOZP ve vztahu k délce praxe.
Diskuse je vedena odpovídajícím způsobem v potřebném rozsahu.
práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Škoda, že dojem velmi dobré práce je snížen nedotaženou grafickou
úpravou textu.
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