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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná bakalářská práce je standardního rozsahu a zcela naplňuje své zadání.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka během řešení předložené práce prokázala schopnost pracovat samostatně a systematicky.
Postup své práce průběžně konzultovala. Na konzultace byla vždy velmi dobře připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Finální podoba práce byla konzultována s dostatečným předstihem.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem předložené práce je realizace bezpečnostně technické kontroly ventilační techniky pomocí
testeru v souladu s platnou legislativou. V teoretické části práce studentka vhodně rozebírá legislativu
s problematikou sovisející a na základě těchto poznatků sestavuje výsledný BTK protokol. V
praktické části práce pak provede BTK na několika přístrojích používaných v klinické praxi. V
závěru práce jsou výsledky vhodně diskutovány a sestavena laboratorní úloha, která reflektuje
problematiku BTK.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Předložená práce v zásadě nepřináší žádné nové poznatky, ale vhodně rozebírá širokou problematiku
bezpečnostně technických prohlídek zdravotnických prostředků. Vytvořená laboratorní úloha je tak
vhodným výukovým materiálem.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka vhodně využila všech doporučených studijních pramenů, které doplnila o další potřebnou
literaturu. Všechny použité zdroje jsou řádně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Studentka při řešení své práce prokázala schopnost pracovat systematicky a samostatně. Ve své práci
prokázala velmi dobrou orientaci v řešené problematice. Práce se zabývá bezpečnostně technickými
prohlídkami plicních ventilátorů a s nimi související legislativou. Poznatky získané při řešení práce,
jsou vhodně využity v laboratorní úloze a umožňují tak demonstrovat průběh BTK ve výuce.

8. Otázky k obhajobě.
Jak probíhá kalibrace testeru a jak by mohlo jeho nenakalibrování oblivnit výsledek BTK?
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