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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce se zabývá kompetencemi záchranářů, které jsou, v návaznosti na nedostatek lékařů
v přednemocniční neodkladné péči, velmi diskutovaným tématem. Autor v teoretické části své práce
popisuje kompetence záchranářů na základě platné legislativy a zabývá se i nejnovějším specializačním
vzděláváním pro záchranáře - Urgentní medicínou. Začlenil také organizace, které zdravotnické záchranáře
zastupují a na případné změně jejich kompetencí se podílí (zejména Komora záchranářů ZZS). Problém
vidím v nedostatečné analýze/syntéze získaných poznatků.

Ve výzkumné části práce si autor zvolil 2 cíle a ke každému cíli 2 předpoklady - vždy s rozdělením
kompetencí bez indikace lékaře nebo na základě indikace lékaře. Bakalářská práce splnila stanovené cíle.
V diskuzi jsou porovnána autorova zjištění s odbornou literaturou, nicméně chybí vlastní argumentace.
Problémy shledávám také v grafické úpravě práce a její jazykové úrovni. K těmto chybám došlo nejspíše
v důsledku časové tísně autora při odevzdání práce.

Kontrola plagiátorství byla provedena, byla nalezena 7% shoda sjedním dokumentem (BP na téma
Zvyšování kompetencí zdravotnických záchranářů v urgentní medicíně), kdy oba autoři shodně citují
platnou legislativu.

Autor pracoval velice snaživě, konzultací využíval.

Kontrola plagiátorství provedena dne 30.4.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 7,00 %‚ počet podobných dokumentů 1.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) velmi dobře

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 24.5. 2019

Podpis vedoucíh~práce
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