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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

V teoretické části práce je popsán pacientský simulátor Simman, simulační centra v České republice a
zejména princip a přínos simulačních kurzů pro lékařská a nelékařská zdravotnická povolání. Studentka na
základě konzultace s odborníky z oboru zdravotnického záchranářství navrhla 3 scénáře, které podle
odborníků budou nejvíce prospěšné při výuce. Funkčnost scénářů jsme společně individuálně ověřili
s několika studenty programu zdravotnické záchranářství a akademickými pracovníky. Studentka narazila na
problém rozvětvení scénářů ve chvíli, kdy se jeden konzultant přikládal k názoru, že by v tomto kroku
přistoupil k přesunu pacienta z terénu do lékařského zařízení a jiný by v této situaci ještě podal určité léky.
Protože technik vždy obsluhuje pouze simulační program, ale celá simulace je vedena odborníkem na první
pomoc, studentka doprogramovala kroky, které umožňují větší variabilnost programu. Celkově jsou scénáře
velmi propracované a může je použít jakýkoliv technik ve výuce.

4. cíl práce - ověřit funkčnost vytvořených scénářů ve výuce oboru zdravotnický záchranář - byl splněn pouze
z části formou individuální konzultace s několika studenty programu zdravotnické záchranářství. V kontaktní
výuce nebyla funkčnost scénářů ověřena z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České
republiky ze dne 10. 3. 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole. Za
tuto situaci ovšem studentka nemohla a ihned po ukončení nouzového stavu oslovila další studenty, aby
splnila i poslední cíl práce. Z nedostatků práce bych uvedla například mírnou nepřehlednost textu praktické
části práce, kdy se neustále opakují odstavce chování týmu a parametry simulátoru. Čtenář se lehko ztratí
v textu. Považuji ovšem za nutné zde upozornit, že hlavním cílem bylo vytvoření scénářů v programu
SimDesi neru, které jsou plně funkční a připraveny pro použití ve výuce studijního programu zdravotnické
záchranářství. Není samozřejmě jednoduché popsat vytvořený program do celistvého textu. Obrázky
schémat scénářů jsou špatně čitelné.

Kontrola plagiátorství provedena dne 6.5.2020.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhově velmi dobře

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 9.6.2020
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