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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Poskytování předlékařské první pomoci u dopravních
nehodJPO

Jméno a příjmení: Jiří Horník

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce svým rozsahem plně odpovídá jejímu cíli a zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Předložená bakalářská práce je vhodně strukturovaná a systematicky rozdělena do
jednotlivých částí. Návaznost jednotlivých částí bakalářské práce byla vhodně volena, nejprve
s ohledem na obecné informace k vybrané problematice. Tyto informace jsou následně
rozvinuty a vhodně a důkladně věcně konkretizovány k tématu práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
V rámci stanoveného rozsahu je v úvodu bakalářské práce dostatečně popsána
statistika a obecná charakteristika problematiky dopravních nehod z pohledu jednotek
PO. Úvod je vhodně a dostatečně graficky doplněn.
V následující části bakalářské práce student dostatečně souhrnně popisuje
předpokládaná zranění u dopravních nehod. Na tento popis logicky navazuje
zhodnocení technického a zdravotnického vybavení, používaného u jednotek PO.
Další část diplomové práce se podrobně zabývá první pomocí. Nejprve obecně,
následně laickou první pomocí a zdravotnickou první pomocí.
Student v bakalářské práci velice dobře zpracoval nosnou část této práce, a to
problematiku základního vyšetření životních funkcí a základní postupy při poskytování
první pomoci. Logicky bylo navázáno na velmi dobře zpracované postupy pro
vyšetření a ošetření zranění, včetně početných poranění z pohledu zasahujících členů
jednotek PO.



V závěru bakalářské práce nebyla také opomenuta problematika nezbytné součinnosti
a úlohy jednotlivých základních složek IZS u dopravních nehod.
Bakalářská práce je doplněna vhodnou obrazovou přílohou.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Bakalářská práce je zpracována vhodnou a dostatečně odbornou formou shrnutí
dostupných a známých údajů.
Důležitou částí práce studenta je stanovení základních parametrů pro poskytování
předlékařské první pomoci u dopravních nehod z pohledu zasahujících jednotek PO.
Kritické připomínky k práci studenta nemám.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce svým rozsahem uceleně a dostatečně stanovuje základních parametry
pro poskytování předlékařské první pomoci u dopravních nehod z pohledu
zasahujících jednotek PO.
Tato problematika nebyla v takovém rozsahu doposud řešena.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V rámci dané oblasti byly pro účely bakalářské práce vybrány vhodné a dostupné
studijní podklady.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazyková stránka a forma zpracování bakalářské práce byla vhodně zvolena. Neshledal
jsem žádné výrazné formální, ani jiné obdobné nedostatky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Bakalářskou práci doporučuji využít jako vhodný studijní materiál pro jednotky PO,
při odborné přípravě a výcviku v oblasti poskytování předlékařské první pomoci u
dopravních nehod.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Poskytování předlékařské první pomoci u dopravních nehod je zpravidla prováděno
jednotkami PO, které se na místo dopravní nehody (zranění účastníků) dostaví jako první.
Jakým způsobem je vhodné zajistit dostatečnou odbornou úroveň u jednotek PO
(profesionálních i dobrovolných) k poskytování této specifické pomoci?

V bakalářské práci je velice dobře zpracována problematika základního vyšetření životních
funkcí a základní postupy při poskytování první pomoci, včetně zpracovaných postupů pro
vyšetření a ošetření zranění. Jakým způsobem je vhodné provádět odbornou přípravu (znalosti
a dovednosti) pro poskytování předlékařské první pomoci v součinnosti s ostatními
nezbytnými postupy u dopravních nehod ?

10.Práci hodnotím:
výborně
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