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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 2

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 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:

Autor se zabývá tématem aktuálním vzhledem k modernizaci a elektronizaci zdravotnické dokumentace.
Práce je standardně členěna do několika částí. V zadání bakalářské práce nacházím výzkumné otázky č. 2a a
Č. 2b ve stejném znění. V samotné výzkumné části bakalářské práce je znění výzkumné otázky č. 2b
upraveno. Nenacházím informaci a vysvětlení ktéto skutečnosti. Značná část literatury ze zadání
baklalářské práce vsamotné prad nebyla využita. Kladně hodnotím zvolené téma pro jeho aktuálnost.
Teoretická část je srozumitelná a dané informace jsou přínosné, velice dobře shrnují zvolenou
problematiku. Zvolenou techniku pomocí polostrukturovaného rozhovoru shledávám za vhodnou a
výsledky získané pomocí otázek v rozhovoru za přínosné. Navržená výuková dokumentace pro studenty
studijního oboru Zdravotnický záchranář je přehledná a pochopitelná, pro účely výuky je plně dostačující.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Z jakého důvodu nebyla v samotné práci využita literatura, která byla stanovena v zadání bakalářské práce?

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 27.5.2019

Podpis oponenta práce

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta zdravotnických studii Studentská 140212 46117 Libereci
..

rel.. 1420 485353 762 jnieno.prijnseni@tul.‘z wwwjhswLcz Ii~ 46747 88~ o,C~ CZ46747885


