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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce se zabývá znalostmi zdravotnických záchranářů o patologických srdečních rytmech
v přednemocniční péči. Teoretická část je psána přehledně, poskytuje poměrně dostatek informací k dané
problematice. Výzkumná část je zpracována metodou kvantitativního výzkumu s využitím dotazníkového
šetření. Kapitoly Analýza výzkumných dat a Analýza výzkumných cílů a předpokladů jsou psány
srozumitelně, grafy a tabulky jsou přehledné. V Diskuzi bych uvítala porovnání s výsledky jiných výzkumů na
podobné téma, ne pouze odkazy na teoretickou odbornou literaturu. Dále bych uvítala více vlastních
myšlenek studenta. Odborný článek, který je výstupem práce, doporučuji před publikací zrevidovat -

zejména pasáže, které jsou doslovně okopírovány z práce a student v nich píše jako o bakalářské práci a ne
o článku.

Přístup studenta k práci byl aktivní a odpovědný.

Kontrola plagiátorství provedena dne 10.5.2019.

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

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

velmi dobře

Dne: 14.5.2019
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