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Přehlednost a členění práce  B     

Úroveň jazykového zpracování  B     

Dodržení citační normy  B     

Obsahová stránka práce 

Formulace cílů práce  B     

Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup) A      

Metodika zpracování výzkumného problému  B     

Úroveň analytické a interpretační složky   C    

Formulace závěrů a splnění cílů práce  B     

Originalita a odborný přínos práce A      

Odůvodnění hodnocení práce: 

Studentka se v bakalářské práci věnuje problematice zdravotnické dokumentace na záchranné 

službě. Zvolené téma práce je aktuální. Pozitivně hodnotím zaujetí, se kterým autorka k bakalářské 

práci přistupovala a to jistě nejen z důvodu jejího pracovního zařazení. 

Struktura práce splňuje požadavky bakalářské práce, obsahuje standardní členění práce na část 

teoretickou a praktickou. Teoretická i praktická část na sebe navazují a jednotlivé části jsou 

rovnoměrně rozděleny.  

V praktické části si autorka vytyčila 10 cílů. K naplnění stanovených cílů bylo využito 

kvantitativního výzkumného šetření, konkrétně formy dotazníku. Analytická část obsahuje 

prezentaci získaných dat v podobě tabulek a grafů, ke kterým je připojen autorčin komentář.  

V práci lze nalézt běžné formální a stylistické chyby. K drobným nedostatkům práce např. patří: 

časté používání zkratek, křivé vytištění textu aj. Spojení kapitoly Diskuze a Výsledky nemá dle 

mého názoru očekávaný přínos. 

Odborný přínos předkládané práce je bezesporu z pohledu pracoviště ZZS vysoký. 

Přes uvedené i neuvedené nedostatky a skutečnosti, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci stupněm B - velmi dobře.   

Otázky k obhajobě: 

 

Jaké nevýhody byste spatřovala v zavedení elektronické dokumentace na vašem pracovišti? 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem negativním 

Celkové hodnocení
**

  B     

Datum: 3. 6. 2013 Podpis: Petr Snopek v. r. 

 

                                                 
**

  Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 

 


