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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

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 
kvalifikačních prací) 

1 

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 ke zpracování vybrala přínosné téma. Bezpečnost práce při výkonu odborných praxí studentů 

nelékařských oborů je často podceňována nejen samotnými studenty, ale často, bohužel, i zdravotnickým 

personálem v místě výkonu praxe. Práce se zabývá riziky bezpečnosti práce studentů oboru zdravotnický 

záchranář, s důrazem na osobní ochranné prostředky, manipulaci s pacientem, riziky infekce související 

s poskytováním zdravotní péče a s riziky souvisejícími s prací zdravotnického záchranáře, včetně rizika 

poranění ostrými předměty. Všechna tato rizika jsou srozumitelně popsána v teoretické části práce,  s odkazy 

na správnou praxi, a to včetně legislativních odkazů. Téma je zpracována přehledně, v maximálním rozsahu 

bakalářské práce. Pro výzkumnou část byla zvolena kvantitativní metoda dotazníkového šetření, dotazník 

obsahoval 23 otázek. Respondenty průzkumu byli zvoleni studenti studijního oboru Zdravotnický záchranář 

Technické univerzity v Libereci. Před samotným výzkumným šetřením byl proveden předvýzkum s následnou 

korekcí dotazníku. Výsledky šetření jsou zpracovány přehledně do tabulek a koláčových grafů. Autorka 

prokazuje schopnost analýzy získaných dat a dokáže propojit výsledky šetření s praxí. Použitá literatura a další 

zdroje jsou relevantní a v dostatečném rozsahu. Práce doplňují přílohy A - L, které obsahují obrázky 

znázorňující správnou manipulaci s pacientem, zpracované výsledky předvýzkumu, dotazník, analýzy 

výzkumných předpokladů a souhlas s prováděním výzkumu na Technické univerzitě v Liberci. Přílohou č. 1 je 

výstup práce, článek připravený k publikaci. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

1. Respondenti jsou tázáni na používání doporučené pracovní obuvi a toto téma také komentujete v diskusi 
závěrečného článku. Proč je volba správné pracovní obuvi důležitá a jaká rizika studentům hrozí v souvislosti 
s používáním nevhodné pracovní obuvi? 
2.  Vidíte nějaká rizika v nadměrném používání dezinfekčních přípravků na ruce?  
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 2.6.2020  

 

                    

                      
........................................................... 

Podpis oponenta práce 
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