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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Taraba Jméno: Pavel Osobní číslo: 487430
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář

Název práce: Přístup zdravotnického záchranáře k akutnímu krvácení do gastrointestinálního
traktu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 10

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

10

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

35

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Vysvětlete význam a indikace použití Blakemor-Sengstakenovy sondy

2. 2. Znáte ještě ekvivalentní možnost hemostásy jícnových varixů

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

Práce řeší problematiku krvácení do gastrointestinálního traktu v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část
vychází ze základů anatomie GIT s přihlédnutím k možným zdrojům krvácení a zároveň uvažuje diagnostické a
terapeutické možnosti v přednemocniční péči, které prezentuje v tabelárních přehledech.
Praktická část práce se zabývá analýzou sedmi kazuistických sdělení, které prezentuje v tabelárním přehledu a třech
grafech. V diskusi pak sleduje a hodnotí přístup zdravotnických záchranářů k akutnímu krvácení do GIT, kde správně
klade důraz na logicky řazený přístup podle algoritmu ABCDE, aby na závěr upozornil na důležitost korektně vedené
zdravotnické dokumentace.
Pouze u jedné posádky (posádka č. 7) shledává korektní přístup podle doporučovaných postupů. Pravým opakem
pak byla posádka č.4, kde kromě anamnézy nebylo provedeno žádné vyšetření, ani zahájena terapie. U ostatní
posádek shledány rovněž určité nedostatky v dokumentaci.

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