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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 3 

Odborný přínos  3 

Stupeň obtížnosti práce 3 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  1 

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 1 

4. Formální stránka práce 

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

3 

Jazyková úroveň práce 3 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Práce se zabývá úlohou zdravotnického záchranáře při předání pacienta na urgentním příjmu. V souladu 

s metodikou FZS TUL je práce vypracovaná částečně. Teoretická část se mimo jiné zabývá urgentním příjmem, 

zdravotnickou dokumentací a vyšetřením pacienta. Autorka používá citovanou formu dle harvardského 

systému citování. Výzkumná část byla zpracována kvalitativní metodou a sběr dat byl zprostředkován 

technikou nestandardizovaných rozhovorů. Cíle práce a výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně, 

taktéž srozumitelná je analýza výzkumných cílů a otázek. Diskuze je obsáhlá a dostačující. Článek připravený 

k publikaci je velice rozsáhlý. 

Z výhrady uvádím: 

BP obsahuje pravopisné a interpunkční chyby. Z teoretické části není zcela jasné, jakým způsobem se urgentní 

přijmy dělí. Čtenář neznalý problematiky se může při čtení snadno "ztratit". Občas se teoretická část 

odchyluje od tématu např. viz. str. 16 "Záznam operátora". Také se v teoretické části nacházejí nesprávné či 

nepřesné informace, např. o třídění START a ostatních složkách IZS, "dopravení lékařského ošetření", 

"vedoucí výjezdu", o postupu ABCDE při krvácení, nebo že informační úsek urgentního příjmu je v případě 

mimořádné událost součástí krizového štábu nemocnice.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Jaká má podle Vás BP přínos? 
Podle jakého právního předpisu je zřízen krizový štáb nemocnice a podle jakého ustanovení je určen urgentní 
příjem jako součást krizového štábu nemocnice?  
Co je mimořádná událost? 
V jakém odborném perioduku budete článek publikovat?   
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 13.8.2020  
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Podpis oponenta práce 
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