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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 - 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

 4. Práce s odbornou literaturou 
 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

 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: 

Bakalářská práce se zabývá připraveností zdravotnických záchranářů na živelné katastrofy se zaměřením 
na biotické katastrofy, konkrétně na epidemii meningitidy. Diagnóza meningitidy se v rámci přednemocniční 
neodkladné péče nevyskytuje příliš často, proto považuji téma práce za nevhodně zvolené. Přestože bylo autorce 
téma přiděleno, tak se s ním vypořádala na odpovídající úrovni. Práce splnila stanovené cíle, metodika zpracování 
byla dodržena. Pozitivně hodnotím aktivní a zodpovědný přístup autorky. Bakalářská práce splňuje požadavky 
na udělení odpovídajícího akademického titulu. 
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Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %, počet podobných dokumentů 0 . 
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