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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos  2 

Stupeň obtížnosti práce 2 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 2 

Formulace hypotéz  - 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

Kvalita výsledků praktické části 2 

Splnění cílů práce 1 

3. Práce s odbornou literaturou 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2 

Správnost bibliografických citací a odkazů 2 

4. Formální stránka práce 

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

2 

Jazyková úroveň práce 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na velmi aktuální téma.  

Teoretická část je zpracována přehledně, místy ale nerespektuje pravidla daná metodikou. Je škoda, že 

popis cílů a výsledků projektů cílených na problematiku příhraniční spolupráce a realizovaných na 

Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje je pouze součástí přílohy. Velmi by se hodilo jejich 

propojení s odpověďmi respondentů při analýze výzkumu.  Na str. 28 je popisováno zahájení česko-

polského projektu 1.1. 2018, autor přitom cituje literaturu z roku 2014. Některé biografické citace a odkazy 

nejsou uvedeny správně. 

V praktické části jsou stanoveny srozumitelně výzkumné cíle a otázky, byl zvolen kvalitativní výzkum 

s využitím polostrukturovaného rozhovoru. Z popisu respondentů není zřejmé, že se jedná o zdravotnické 

záchranáře (to je uvedeno pouze ve výzkumných cílech a otázkách). V analýze se čtenář místy ztrácí, 

záchranou jsou pro něho schémata stručně shrnující odpovědi respondentů. 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, občas se objevují překlepy.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

nejsou  
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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