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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Předložená bakalářská práce je prací rešeršní. Je zaměřena na shromáždění aktuálních dat týkajících se 

poranění mozku s cílem doplnit pohled na třídění kraniocerebrálních poranění se zohledněním patofyziologie 

mozkových poranění a přinést nové poznatky týkající se extrakraniálních a intrakraniálních komplikací 

poranění mozku. Poranění mozku představují v současné době významný problém nejem pro stoupající 

četnost, ale především pro svou závažnost. Léčba je finančně náročná. Každé rozvinutí komplikací přináší 

s sebou i delší dobu hospitalizace a následné léčebné péče fyzických a psychických důsledků poranění 

mozku, což přináší kromě dlouhodobé pracovní neschopnosti také významné ekonomické dopady pro 

nemocniční a další zdravotnická zařízení. 

Práce má obvyklé členění na 11 hlavních kapitol (úvod, cíl práce, druhy kraniocerebrálních postižení, 

extrakraniální komplikace, intrakraniální komplikace, diskuze, závěr, souhrn, summary, seznam zkratek, 

seznam literatury). Bakalářská práce je sepsána na 57 stranách. Seznam literaturay obsahuje 42 

zahraničních a domácích pramenů, převážně publikovaných po roce 2000.  

V úvodu práce autorka stručně a výstižně popisuje druhy kraniocerebrálních poranění, počínaje zlomeninami 

lebky, konče penetrujícími poraněními jako jsou bodná, sečná a střelná poranění. Dominantní část práce 

zahrnuje extrakraniální a intrakraniální komplikace závažných poranění mozku. Autorka se zaměřila na 

aktualizaci zejména poznatků v druhé části práce, týkající se komplikací těchto poranění. Z intrakraniálních 

komplikací se autorka zabývala především likvoreou.  rovněž podrobně popisuje mozkovou ischémii, 

obávanou komplikaci po poranění mozku. 

Jazyk, kterým je napsána bakalářská práce je vytříbený po gramatické i stylistické stránce. V práci je v  

minimum překlepů. Práci bakálařky hodnotím pozitivně. Aktivně přistupovala k vyhledávání zdrojů a 

samostatně pracovala při sepisování bakalářské práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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