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Kritéria hodnocení 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

2. Aktivita studenta 

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 2 

3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  1 

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 
kvalifikačních prací) 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková úroveň práce 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka se ve své práci zaměřila na problematiku poranění o ostré předměty v praxi zdravotnického 

záchranáře. V teoretické části definuje problematiku poranění o ostrý předmět včetně jasného postupu  

při poranění. Uvádí i základní nákazy přenášené inokulací a legislativní rámec bezpečnosti práce  

při manipulaci s ostrými předměty ve zdravotnické praxi. 

Výzkumná část práce prezentuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření prováděného pomocí 

nestandardizovaných rozhovorů s 6 respondenty. Ve výzkumné části práce si studentka definovala 4 cíle, 

které splinila. Z cílů byly definovány 4 výzkumné otázky, které studentka analyzovala na základě získaných 

dat, která vhodně kategorizovala .  

Studentka k tvorbě bakalářské práce přistupovala svědomitě. Aktivně využívala konzultací a snažila se 

některé připomínky zapracovávat. Jazykovou úroveň bakalářské práce lze hodnotit jakou velmi dobrou, 

protože se v práci vyskytují občasné překlepy a gramatické chyby, nicméně práce jako celek je čtivá. 

Vytvořený článek do odborného periodika  považuji po drobných korekcích za vhodný k publikaci.    

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne 4.8.2020.  

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %, počet podobných dokumentů 0.  
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Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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