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. ‚ . . . HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 1

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

Kvalita výsledků praktické části 1

Splnění cílů práce 1

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autor se v bakalářské práci věnuje problematice znalostí zdravotnických záchranářůl o patologických
srdečních rytmech v PNP. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Ve výzkumné části práce se
autor zaměřil na komplexní zjištění znalostí zdravotnických záchranářů metodou kvantitativního výzkum
prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku. V textu na straně 32 v kapitole 3.2.1 je druhá věta
konstruována s použitím špatné terminologie (výjezdové stanici) . Metodika zpracování na straně 16, 17, 32
není dodržena - text je ukočen výše od spodního okraje. Výsledky výzkumu jsou textově a graficky přehledně
zpracovány.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 27.5.2019

Podpis oponenta práce
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