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Vedoucí práce
Body

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

Autorka zvolila aktuálně velmi diskutované a živé téma, které může významně zlepšit naše
diagnostické možnosti na místě zásahu u jedné z nejvypjatějších situací, se kterou se zdravotník může
setkat. Povědomí o gaspingu a jeho významu není dostatečně zakotveno ani v myslích zdravotníků, 3
kteří se problematikou intenzívní medicíny zabývají. Teoretická část práce je zpracována
vyčerpávajícím způsobem. Originalita odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
2
Hodnocení formulace cílů práce, jejich naplnění

Cíle jsou stanoveny jasně, hlavní předpokládaná hypotéza byly potvrzena. Ostatní výsledky jsou
zdařile diskutovány.
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3
Hodnocení metodologie práce, zpracování a interpretace výsledků

Metodika i zpracování dat jsou provedeny pečlivě a sofistikovaným způsobem. Navíc autorka
způsobem zpracování zjistila řadu dalších statisticky významných skutečností. Statistické závěry u
3
hypotézy 2 byly ovlivněné dalšími proměnnými.
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Hodnocení práce se zdroji, citování a formální stránky práce

Práce se zdroji a citování na výborné úrovni. Místy nešikovné formulace, nicméně velká snaha a
pečlivost autorky při přípravě práce a posléze během zpracování výsledků. Spolupráce s vedoucím
práce bez výhrad.
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Hodnocení přínosu pro praxi

Fenomén gaspingu je součástí práce nejen záchranářů, ale i dalších zdravotníků zejména na jednotkách
intenzívní péče. Pochopení významu gaspingu zároveň s fyziologií dýchání ve vztahu k srdeční
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zástavě má velký význam pro klinickou praxi.

Body
celkem

15
Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Zdařilá práce s drobnými prohřešky proti některým formulacím myšlenek
v češtině.

Otázky k
obhajobě:

Jak je možné, že u pacienta se srdeční zástavou pozorujeme gasping i po
více než 15 minutách zahájení rozšířené neodkladné resuscitace?

Hodnocení celkem: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

