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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 2 

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 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, sesuvy půdy, a postupy poskytování PNP. 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: 

občasné pravopisné chyby (užití velkého písmena, mezera) 

na str. 19 - se čtenář ztrácí v textu, není vysvětleno ABCDE, postup D a E až po dokončení KPR 
(nesprávná formulace) 

kapitola 2.3.1 se odklání od tématu 

str. 20 - nepřesné informace týkající se NZO a vyhodnocení přístroje  

str. 22 – nepřesné informace o velení při MU s HPO a vedoucích funkcí  

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

V jakém odborném časopisu chcete článek publikovat? 

Jakým způsobem byste naplánoval simulované cvičení zaměřené na živelné katastrofy, které sjednotí rozdíly mezi 
jednotlivými postupy v PNP a procvičí manuální zručnost pracovníků při zásahu pod určitým tlakem? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:     31. 5. 2021         

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis oponenta práce 


