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 Student Jakub Zachoval předkládá k obhajobě diplomovou práci s názvem Efektivita základní 

neodkladné resuscitace dětí poskytovaná osobami na vozíku. Téma práce si zvolil v úzké návaznosti 

na výsledky své bakalářské práce z roku 2017, kdy zjistil, že jedinci s omezenou mobilitou, kteří užívají 

ke svému pohybu vozík, jsou schopni provádět vybrané úkony první pomoci, včetně základní 

neodkladné resuscitace u novorozenců. Cílem současné práce bylo objektivně vyhodnotit efektivitu 

resuscitace dětí do 1 roku u podobného souboru prováděné po dobu 5 minut při různém umístění 

resuscitační figuríny. Zvolené téma považuji nejen za zajímavé, ale také za velice přínosné a dosud 

neprávem opomíjené. Podle statistických údajů totiž počet poranění páteře a míchy neustále stoupá 

stejně tak, jako počet osob následně užívajících ke svému pohybu vozík. Jedná se většinou o mladé 

jedince, kteří již mají nebo budou mít rodinu a děti. Znalost a praktická dovednost postupů první 

pomoci tak může přispět k záchraně života. 

 

Některé části literární rešerše převzaté z bakalářské práce autor doplnil o recentní vědecké 

poznatky a o nové kapitoly zaměřené na časté příčiny život ohrožujících stavů u dětí a na specifiký 

postup a techniku při základní neodkladné resuscitaci dětí do 1 roku. V průběhu výzkumného šetření 

získal obrovské množství dat, která systematicky roztřídil, vyhodnotil, vzájemně porovnal a nakonec 

shrnul do jasně formulovaných výstupů. 

 

Student od začátku naší spolupráce pracoval s velikým zaujetím a nasazením. Průběžně řešil 

úkoly a včas konzultoval drobné problémy a komplikace, které se vždy při výzkumu mohou objevit. 

Iniciativně navrhoval jejich řešení; připomínky a rady školitele uvítal a využil. U studenta oceňuji 

především samostatnost, s jakou přistupoval k časově i organizačně náročnému výzkumu. Jistě 

nebylo jednoduché získat probandy do výzkumného souboru a provést samostatně všechna měření. 

Na konzultace student přicházel s konkrétními dotazy, což přispělo k efektivnímu využití času. 

Spolupráci považuji za příkladnou. 

 

Práce prošla kontrolou na plagiátorství v systému Turnitin. 17% shoda je dána především 

využitím části textu BK studenta a zdaleka nedosahuje povolených 50%. 

 

 

Otázka k obhajobě: 

Ve Vašem výzkumném souboru byla pouze jedna žena. Byl tento malý počet dán neochotou žen 

účastnit se výzkumu nebo spíš nízkým počtem žen mezi oslovenými sportovci? 

 



Závěr: 

 Předložená diplomová práce přináší řadu zajímavých výsledků. Především prokázala 

schopnost osob na vozíku efektivně poskytnout základní neodkladnou resuscitaci dětem do 1 roku a 

porovnáním výsledků vyvozuje, která z poloh při resuscitaci je pro osoby na vozíku nejvhodnější. 

Domnívám se, že i při relativně malém výzkumném souboru by bylo možné získané výsledky v 

budoucnu použít, např. při vytvoření oficiálních doporučení pro výuku první pomoci u osob na vozíku. 

Práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 29.7.2020      MUDr. Michaela Malá 


