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Studentka zvolila zajímavé, málo publikované, ale přitom velmi důležité téma zejména pro
urgentní medicínu, vzhledem k důležitosti správné první diagnózy již v terénu a
následnému adekvátnímu nasměrování pacienta na kompetentní pracoviště. Práce se
svým obsahem plně shoduje s názvem práce. Studentka si zvolila pro svou
absolventskou práci celkem čtyři cíle, které jsou vhodně koncipovány a v rámci
teoretické či praktické části práce splněny.
Zcela vyhovující
1

Vyhovující s připomínkou
2

Vyhovující s výhradou
3

Nevyhovující
4

Struktura a členění práce
Studentka ve své práci použila běžnou strukturalizaci. Práci rozdělila dle metodiky školy na praktickou a
teoretickou část, přičemž přiřadila i nepovinné části jako seznam tabulek, grafů nebo vysvětlení použitých zkratek.
Celá práce je adekvátně členěna do podkapitol. Jednotlivé oddíly spolu korespondují.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Formální i jazyková úprava odpovídá požadavkům absolventské práce. Terminologie je správně použita a event.
adekvátně vysvětlena.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Grafické zpracování teoretické i praktické části je srozumitelné a jasné. Grafy mají vždy název a číslo. Celkem bylo
použito 18 grafů a 28 tabulek. Grafy i tabulky jsou přehledné, poskytují objektivní data. Tabulky slouží k doplnění
informací ke grafům. Všechny získaná data jsou přínosná k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Dotazník
je srozumitelný a dostatečně kvantitativně naplněný dle rozsáhlosti daného tématu. Pro respondenty je snadno,
přehledně a jednoznačně vyplnitelný. V přílohách lze najít mimo jiné prakticky užitý dotazník pro zdravotnické
pracovníky. Celkem studentka zařadila 18 příloh, nejčastěji se jedná o anatomické nebo patofyziologické ilustrace
dokreslující problematiku zánětu CNS.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka se po celou dobu vypracování své práce zajímala o dané téma, kontaktovala zdravotnická zařízení
specializující se na léčbu pacientů se záněty CNS. Se mnou konzultovala opakovaně dle sepsání jednotlivých částí
své práce a navrhované změny vždy adekvátně do textu zapracovala. Forma spolupráce byla převážně meilová, při
osobním jednání byly projednávány především počáteční nejasnosti ohledně zaměření praktické části.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

2

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Autorka použila pro vypracování své práce celkem 39 zdrojů. Zařadila aktuální literaturu s nejnovějšími
terapeutickými a diagnostickými postupy. Ve zdrojích jsou zastoupeny jak monografie, seriálové publikace i
internetové zdroje.
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Zhodnocení teoretické části práce
V teoretické části studentka popsala nejprve anatomii centrální nervové soustavy, dále patologické změny při
zánětlivých procesech v CNS. Rozděluje adekvátně záněty na sérózní, purulentní a jiné specifické. Uvedla vždy jak
symptomatologii, diagnostiku, tak zásady terapie v rámci urgentní péče, tak následné terapie v lůžkovém
zdravotnickém zařízení. Vhodně studentka poukazuje na komplikace, které pacienta mohou ohrozit na životě.
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Zhodnocení praktické části
V praktické části autorka popisuje nejprve použitou metodiku k získání validních dat. Následně v grafech zobrazuje
přehledně nashromážděné informace od respondentů z řad zdravotnických záchranářů několika výjezdových
pracovišť. Praktickou část zaměřila na teoretickou připravenost záchranářů k sestavení správné pracovní diagnosy
při prvním kontaktu s potencionálním pacientem se zánětlivým onemocnění nervové soustavy s preferencí otázek
zaměřených na zdraví či život ohrožující aktuální stavy nebo rizika pozdějších komplikací. Dotazník byl schopen
odhalit i případné neznalosti záchranářů ohledně indikované léčby a převoz pacienta k následné kauzální léčbě.
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Poměr teoretické a praktické části
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Poměr teoretické a praktické části odpovídá požadavkům školy. Všechny části jsou nad požadovaný minimální
limit, celá práce zahrnuje 81 stran, k tomu navíc dalších 16 stran příloh. Teoretická část skýtá 25 stran a praktická
část obsahuje chvályhodných 31 stran, tedy neobvykle má praktická část více stran než teoretická, což prokazuje
autorčinu zainteresovanost při sbírání empirických dat.
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Formulace diskuze a závěrů práce
V diskusi autorka komentuje danou problematiku, objasňuje potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Přidala i svoje
vlastní zkušenosti a poznatky. V závěru adekvátně shrnula celou svou absolventskou práci včetně splnění cílů.

1

2

3

4

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Tato absolventská práce je ve své teoretické části plně dostačujícím učebním materiálem pro studenty
nelékařských zdravotnických oborů ke studiu problematiky zánětů centrální nervové soustavy.
V praktické části se lze jednoduše přesvědčit o potřebě pracovat na celoživotním vzdělávání
diplomovaných záchranářů, tedy rozšiřovat a obnovovat znalosti i k méněčastým výjezdům.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. Jak byste edukovala laika o rozpoznání prvních příznaků závažných, život ohrožujících zánětů CNS?
2. Kde vidíte největší či nejčastější neznalosti záchranářů ohledně péče o pacienta se zánětem CNS?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):
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