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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 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 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) 
1 

Jazyková úroveň práce 2 

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

Bakalářská práce se zabývá tématem zaměřeným na Připravenost zdravotnických záchranářů na živelné 
katastrofy. Práce je teoreticko-výzkumná a splňuje metodiku FZS TUL. Mimo jiné popisuje živelné 
katastrofy, legislativu a onemocnění meningitida. Výzkumná část je zpracována kvalitativní metodou na 
základě polostrukturovaných rozhovorů. Výstupem BP je připravený článek určen k publikaci v odborném 
časopisu. Cíle práce byly splněny. 

Z výhrady uvádím: 

Kapitoly 2.3 a 2.4 by měly začít na nové straně. 

Havarijní plán se dělí na části a ne plány – v práci chybně uvedeno. 

Kapitola 2.7.2 neuvádí o jaký krizový plán se jedná. 

Studentka doporučuje sjednotit postupy pomocí školení, ale neuvádí, jakou formou to má být. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Jak dlouho trvá dezinfekce vozu RZP pomocí germicidní lampy? 

Jaká by byla finanční zátěž ZZS při pořízení germicidních lamp ZZS LK? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:   31. 5. 2021  

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis oponenta práce 


