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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 2 

 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 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: 

Pro tuto práci byla autorka velmi dobře teoreticky připravena. Po velmi obsáhlém a obsahově hodnotném úvodu 
byly formulovány relevantní otázky, které měly  být zodpovězeny na základě strukturovaného pohovoru. 
Zdravotničtí záchranáři a řidiči vozidel RZP znají dezinfekční řád poměrně dobře a pokud ne, vědí kde jej hledat. 
Pracovníci ZZS postupy dekontaminace dodržují. Respondenti vyjmenovali téměř všechny předměty na 
opakované použití a uvedli také veškeré plochy, které se dekontaminují. Použitá kvalitatívní metody výzkumu má 
jedinou slabinu v počtu respondentů,  který neumožňuje podrobnější hodnocení. Cíl práce byl splněn. Na základě 
zjištěných výsledků jsou formulovány výstupy pro praxi: byla navržena přiměřená organizační i technická opatření. 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Nemám. 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:              

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis oponenta práce 
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