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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 1 

Odborný přínos 2 

Stupeň obtížnosti práce 2 

 2. Posouzení praktické části práce 
 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz - 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

Kvalita výsledků praktické části 1 

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) 4 

Jazyková úroveň práce 1 

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

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti zdravotnických záchranářů o hodnocení fyziologických funkcí a dalších 
fyziologických parametrů pacienta. Teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně. Ve výzkumné části si 
autor vhodně stanovil výzkumné cíle a výzkumné předpoklady. Výzkum byl proveden kvantitativní metodou, formou 
nestandardizovaného dotazníku. Výsledky výzkumu jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů. 

V práci není dodržena Metodika zpracování kvalifikačních prací, práce vykazuje drobné překlepy a chyby. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademické titulu 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

V jakém případě mohou být hodnoty měřené pulzním oxymetrem falešně vysoké? 

Jak často budete u pacientů v PNP stanovovat hodnoty BMI a jaký vliv bude mít BMI na záchranářem poskytnutou 
péči? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:           7.6.2021   
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Podpis oponenta práce 


	Posudek oponenta bakalářské práce
	Název práce: Znalosti zdravotnických záchranářů o hodnocení fyziologických funkcí a dalších fyziologických parametrů pacienta
	Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:
	Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:


