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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
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1 Hodnocení volby tématu (relevance k oboru), originalita  

 Jedná se o práci zaměřenou na aktuální téma - kompetencí zdravotnických záchranářů. Léčba bolesti u 

akutního traumatu v rámci kompetencí zdravotnických záchranářů bez přítomnosti lékaře na místě není 

v současnosti zcela adekvátní.  
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Hodnocení formulace cílů práce, jejich naplnění  

 Cíle práce byly analytické, hodnocení subjektivního vnímání situace zdravotnickými záchranáři. Dále 

byly stanoveny praktické cíle, tvorba vzdělávacího procesu k udělení kompetence k podání sufentanilu 

u akutního traumatu. Tvorba standardu péče – doporučeného postupu a indikačního schématu pro 

zdravotnické záchranáře. Posledním cílem byla analýza efektivity a bezpečnosti podání sufentanilu u 

akutního traumatu záchranáři a to porovnáním dvou skupin, kdy byly porovnávány výsledky podání 

sufentanilu záchranáři s kompetencí a záchranářů bez kompetence – po telefonické konzultaci lékaře. 
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Hodnocení metodologie práce, zpracování a interpretace výsledků  

 Jedná se o originální práci s vlastními, zcela recentními, daty z klinického pracoviště – Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje. Práci lze rozdělit do několika částí. Tvorba a zpracování 

dotazníkového šetření, kdy byl potvrzen zájem záchranářů o kompetenci k podávání analgezie 

opioidem, sufentanilem, u akutního traumatu. Tato kompetence byla stanovena jako dobrovolná. Dále 

byl vytvářen vzdělávací program na bázi simulační medicíny s ověřením znalostí záchranářů, kteří se o 

kompetenci ucházeli. Tento program je detailně popsán v přílohách, včetně znění aktuálního platného 

standardu péče. Výzkum bezpečnosti a efektivity je zpracován metodologicky jako retrospektivní 

observační studie, kdy byly hodnoceny reportované parametry ze zdravotnické dokumentace. Tedy 

výsledky ve všech třech rovinách od analýzy vnímání problematiky a zájmu záchranářů, přes 

praktickou část implementace vzdělávacího programu a tvorby standardu péče a následně hodnocení 

bezpečnosti a efektivity podání jsou v práci prezentovány dostatečně a srozumitelně. 
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Hodnocení práce se zdroji, citování a formální stránky práce  

 Zde je patrná určitá míra nezkušenosti s vědeckou prací studentky, která se projevila v práci se zdroji, 

které jsou byť aktuální, ale celkově prezentovány v nižší míře, nicméně pro rozsah práce a téma je 

možné je považovat za dostatečné. Text lze hodnotit jako stylisticky ne zcela dokonalý nicméně 

dostatečný pro přehledné sdělení. Formální stránka je naplněna.  
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5 Hodnocení přínosu pro praxi  
 

 Práce je předložena v návodné formě tak, aby i na jiných zdravotnických záchranných službách byl 

tento proces tvorby kompetence (kompetencí) pro zdravotnické záchranáře implementovatelný. Přínos 

pro klinickou praxi hodnotím jako vysoký. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  Bez dalších poznámek vedoucího práce.  

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

Jaký je Váš názor na rozšíření této kompetence zdravotnických záchranářů 

k podávání analgezie opiodem (sufentanil) v přednemocniční neodkladné 

péči u dětí s akutním traumatem bez konzultace s lékařem?  

 

Jaký byste navrhla další postup v rámci sledování a dalšího rozvoje této 

kompetence (dobrovolná – nebo rozšířit pro všechny zdravotnické 

záchranáře; klinické sledování bezpečnosti v jakém rozsahu a s jakou 

frekvencí; jak byste zjišťovala zpětnou vazbu od zdravotnických záchranářů; 

jaká kritéria byste navrhla pro opakovací kurz pro záchranáře s touto již 

udělenou kompetencí a zda vůbec bude třeba)? 

  

 

 
 

 
 

 
Hodnocení celkem: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace práce:  
 

 
 Výborně  

 
Datum: 

7. června 2021 
 

    

 Podpis: 
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. 

 

 

 
Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

17 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

13 až 16 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 

9 až 12 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

8 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 

 


