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

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 2

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 3

Formulace hypotéz 2

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2

4. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2

5. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 2
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce se zabývá znalostmi zdravotnických záchranářů pracujících na odděleních intenzivní péče
o specifikách ošetřovatelské péče u pacientů s umělou plicní ventilací. Výběr tématu bakalářské práce
hodnotím pozitivně. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je zpracována
srozumitelně a v logické posloupnosti. I přes to, že se v citované literatuře objevila i 1 publikace vydaná
před 32 lety, tvoří teoretická část velmi dobrou oporu pro část výzkumnou, neobjevují se v ní zásadní chyby,
které by plynuly z citování starších zdrojů.

Ve výzkumné části byly zvoleny pouze 2 výzkumné cíle, přestože by byl prostor na další výzkumný cíl. Tyto
výzkumné cíle byly formulovány velmi obecně, mohly být podrobněji rozpracovány. Autor práce vypracoval
dotazník, který byl na základě předvýzkumu dále upraven. Jeho obsah a otázky byly převážně srozumitelné,
hodnotím jej tedy pozitivně. Kladně také hodnotím zpracování výstupu výzkumné části, především
přehlednost výsledků a jejich grafické zpracování. Metodika výzkumné části je popsána srozumitelně.

Autor pracoval samostatně, aktivně vyhledával informace a připravoval se na konzultace. V bakalářské práci
byla vesměs dodržena zadaná metodika pro její vypracování. Velmi kladně hodnotím výstup práce, odborný
článek.

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.

Kontrola plagiátorství provedena dne 29. 4. 2019.

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

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 22.5.2019

Podpis vedouciho prace
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