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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 1 

 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 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: 

Bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým, a ne zcela často zpracovávaným tématem. Bakalářská práce  
je teoretického charakteru a přináší velmi zajímavé informace. Výběr tématu oceňuji. Práce je členěna standardně 
a zabývá se specifiky vzdělávání zdravotnických záchranářů, poskytování přednemocniční neodkladné péče  
a kompetencemi zdravotnických záchranářů ve Velké Británii. Text je psán srozumitelně, kapitoly jsou opodstatněné 
a logicky na sebe navazují. Práce je zpracována metodou review a syntéza, přičemž jsou použity aktuální  
a relevantní zdroje. Práci s odbornou literaturou, která je primárně zahraniční, taktéž oceňuji. Tři stanovené cíle 
práce byly splněny. Diskuze přináší zajímavé poznatky o fungování ZZS ve Velké Británii a srovnání s fungováním 
ZZS v České republice, a to na základě aktuálních a relevantních zdrojů. 

V bakalářské práci jsou dodržena pravidla pro zpracování závěrečných prací. Překlepy, formální a stylistické chyby 
se v práci objevují minimálně (např. chybějící odkaz na Přílohu E v textu, zápis citace, chybějící zkratky v seznamu 
zkratek apod.). 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení příslušného akademického titulu. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Jak si vysvětlujete, že kompetence paramediců nejsou na všech území Velké Británie totožné? 

EMT, ač nevystudoval vysokou školu, má poměrně rozsáhlé kompetence. Považujete jeho vzdělání formou školení 
v řádu měsíců za odpovídající k jeho kompetencím? 

Je možné, aby zdravotnický záchranář (Bc.), který získal odbornou způsobilost v České republice, mohl pracovat 
na ZZS ve Velké Británii? Pokud ano, na jakou pozici by byl zařazen? 

Do jakého odborného periodika budete článek publikovat a neuvažovala jste o publikaci článku v anglickém jazyce? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:       7. 6. 2021       
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Podpis oponenta práce 


