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Kritéria hodnocení práce 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 2 

Využití konzultací s vedoucím práce 2 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 2 

 3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytyčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz 1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

 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) 3 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 2 

Jazyková úroveň práce 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou znalostí zdravotnických záchranářů o hodnocení fyziologických funkcí a 
dalších fyziologických parametrů pacienta v PNP. S měřením a hodnocením fyziologických funkcí se zdravotnický 
záchranář setká na každém výjezdu, a proto je naprosto nezbytně nutné, aby záchranář uměl jednak tyto hodnoty 
správně změřit, ale následně je také správně vyhodnotit a tomu přizpůsobit správnou léčbu pacienta a i jeho 
směřování. Práce bohužel není vypracována zcela v souladu s platnou metodikou FZS TUL, avšak tento nedostatek 
je naopak vyvážen kvalitním obsahem teoretické i výzkumné části bakalářské práce. Autor používá citovanou formu 
dle harvardského systému citování. V teoretické práci je mimo jiné pospáno měření a hodnocení fyziologických 
funkcí pacienta dle nejnovějších poznatků. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou výzkumu 
prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku. Výzkumné cíle jsou formulovány srozumitelně a všechny 
stanovené cíle byly splněny. Získaná data jsou přehledně prezentována v přiložených tabulkách a grafech. Diskuze 
je dostatečně obsáhlá a návrh doporučení pro praxi přehledný a logický. 

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne  08.05.2021 . 

Nejvyšší míra podobnosti 5,00 %, počet podobných dokumentů 1 . 

 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:  08.06.2021  
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