
  POSUDEK  OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení : Jakub Zachoval 

Téma práce:  Efektivita základní neodkladné resuscitace dětí poskytovaná osobami na vozíku 
Cíl práce:  Hlavním cílem této diplomové  práce bylo vyhodnotit efektivitu základní neodkladné 

resuscitace dětí do 1 roku prováděnou osobami na vozíku ve třech zvolených 

polohách umístění resuscitační figuríny. 

Vědecké otázky :  1. Budou všichni probandi schopni zvednout a manipulovat s figurínou o 

hmotnosti 10 kg? 

2. Budou všichni probandi schopni poskytnout efektivní základní 

neodkladnou resuscitaci u dětí do 1 roku alespoň v jedné z vybraných poloh 

umístění resuscitační figuríny po dobu 5 minut? 

3. Bude průměrná hodnota celkové efektivity základní neodkladné 

resuscitace u dětí do 1 roku u skupiny paraplegiků vyšší než u skupiny 

tetraplegiků alespoň v jedné z vybraných poloh umístění resuscitační figuríny 

po dobu 5 minut? 

1. Kritéria hodnocení práce 

                                 stupeň hodnocení   

 výborně velmi dobře vyhovující   nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x     

teoretické znalosti  x      

vstupní údaje a jejich 
zpracování x       

adekvátnost použitých metod x       

logická stavba práce x      

práce s literaturou včetně 
citací x      

využitelnost výsledků práce 
v praxi popř. teorie   x     

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu  x      

úprava práce 
 (text, grafy, tabulky)  x      

stylistická úroveň  x      

 

2. Připomínky : 

Formální hledisko: 

Struktura diplomové práce (DP) obsahuje všechny náležité kapitoly (abstrakt, obsah, úvod, 
teoretickou část, cíle, výzkumné otázky, charakteristiku výzkumu, výsledky, diskusi a závěr. Je 
napsána na 92 stranách textu a obsahuje 5 příloh. Literárních a internetových zdrojů autor 
uvedl dostatek vzhledem k úzkoprofilovému tématu. Formální zpracování, přesnost formulací 
a práce s odborným jazykem hodnotím velice kladně. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu 
práce. 
 



Obsahové hledisko: 

Název práce: Název práce odpovídá zpracovanému tématu a stanoveným pravidlům.  

 

Abstrakt: Abstrakt je strukturovaný, konkrétně postavený a čtenář se z něho dozví vše k DP. 

V anglickém abstraktu jsou věty správně přeložené. 

 

Úvod: Úvod je obsahově správný, zdůvodňuje potřebu zpracování tématu, vtahuje do 

problematiky.  Informovanost o postupech nezaručí vhodné provedení  KPR  laiků s poraněním 

páteře, ale může významně snížit bariéry v jeho poskytnutí. Oceňuji seznam zkratek, zmiňuji 

absenci zkratky KPR a AED defibrilátor a jejich použití v textu. 

 

Teoretická a praktická část práce:  

Oceňuji kvalitně odborné nastínění teoretických východisek základní neodkladné resuscitace i 

teoretických východisek poranění páteře. Pouze zmiňuji absenci doporučení laické veřejnosti 

jaké linky je možné navíc kontaktovat pro rychlou záchrannou pomoc, zejména 

v nepřístupných terénech - horskou službu a vodní záchranou službu. 

 

Cíle a úkoly práce, vědecké otázky, EK 

Odpovědi na vědecké otázky jsou kvalitně slovně i graficky zodpovězeny. 

Informovaný souhlas se všemi probandy byl podepsán, jeho znění v příloze č.2 DP. 

Žádost o vyjádření EK UK FTVS Praha byla podána řádně a její vyjádření tvoří přílohu č.1 DP.  

Charakteristika výzkumu: Soubor probandů byl kvalitně zvolen a oceňuji jejich počet a zajištění 

celého průběhu měření. Vzhledem k samotné podstatě poskytnutí KPR osobně se neztotožňuji 

s měřením na 5 minut / minimálně by mělo být měřeno 30 minut/, ale vzhledem ke 

stanoveným výzkumným pravidlům na počátku měření, není můj názor zásadní. 

Výsledky: Výsledky jsou zpracovány vhodně. Oceňuji grafickou část práce. 

Diskuze: Autor vhodně diskutuje výsledky. Nechybí srovnání s odbornou literaturou. V závěru 

jsem od autora vzhledem ke kvalitnímu obsahu  teoretické části, očekávala doporučení, která 

by informovala  o současných možnostech vzdělávání v první pomoci osob s poraněním páteře. 

Také zamyšlení ve vztahu k tématu kdy a kdo je povinen poskytnout neodkladnou resuscitaci. 

 

Hodnocení: 

Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky na DP kladené a jako 

oponent práce ji neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že by se autor plagiátorství 

dopustil. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení „výborně“. Finální ohodnocení 

komise je závislé samozřejmě na kvalitě obhajoby DP samé ze strany autora.   

 

 

Otázka k zodpovězení při obhajobě: 

Dle Vašeho názoru ovlivnil by stres z náhlé situace, která by vyžadovala poskytnutí KPR  
ze strany osoby s poraněním páteře, samotné provedení  neodkladné resuscitace ?  
 

V Praze 29.8.2020     

       ……………………………………… 

     podpis oponenta diplomové práce  

Mgr. Ilona Pavlová, MBA 


