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Kritéria hodnocení práce

L Všeobecná charakteristika práce

~lita a a ktuá Inost teo retických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1
~

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 2

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technika 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 1
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:

Autorka si svojí bakalářskou prací kladla za cíl zjistit, jak spolupracují a využívají zdravotničtí záchranáři peer
interventy. Práce se skládá z teoretické části, kde je velice podrobně a srozumitelně popsána problematika
duševního zdraví a peer podpory. jak v České republice, tak i v zahraničí. Ve výzkumné části, která je tvořena
formou dotazníkového šetření, se podařilo zachytit současný vztah zdravotnického záchranáře a peera.
Z mého pohledu je jen malým nedostatkem nižší počet oslovených respondentů, ale zase chápu, že je toto
mezi záchranáři ožehavé téma, ke kterému se většina nechce moc vyjadřovat. Jazyková úroveň a úprava
práce je velice zdařilá. Dotazník, grafy, schémata a tabulky, jsou pochopitelné, a dá sev nich dobře orientovat.
Péče o duševní zdraví je u nás zatím v začátcích, proto je každá snaha poukázat na řešení této problématiky
velice prospěšná.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. Máte nějaký hrubý přehled, jak se staví k využívání peerů na jiných záchranných službách?
2. Setkala jste se osobně s člověkem, který využil peera?
3. Jak vidíte budoucnost peerů v ČR?
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