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Kritéria hodnocení práce Hodnocení 
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 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 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 2 

 3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytyčení cílů práce 2 
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Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

 4. Práce s odbornou literaturou 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na připravenost zdravotnických záchranářů na živelné katastrofy. Cíle přiložené 
práce byly splněny. V teoretické práci bych vytkla chybějící analýzu současného stavu problematiky živelných 
katastrof v ČR. Výzkumná část splňuje definované cíle, její zpracování splňuje požadavky metodiky fakulty. Kladně 
hodnotím aktivní a samostatný přístup studenta. 

V závěru finalizace práce došlo ke změně vedoucího. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. 
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Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %, počet podobných dokumentů 0 . 

 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  
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