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Formální stránka práce 

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)  B     

Metodika zpracování výzkumného problému   C    

Úroveň analytické a interpretační složky  B     

Formulace závěrů a splnění cílů práce  B     

Originalita a odborný přínos práce   C    

Odůvodnění hodnocení práce: 

 

Studentka se v bakalářské práci věnuje problematice první pomoci ve standardních 

a nestandardních podmínkách. Zvolená problematika je velmi často zpracovávaná v rámci 

závěrečných prací. Musím však z vlastní zkušenosti podotknout, že i zdravotníci v této oblasti 

nevykazují výborné znalosti.   

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 3 hlavní a 2 dílčí reálné cíle. 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 komentář. Úroveň diskuze 

a kvalita argumentace splňuje požadavky bakalářské práce. V práci lze nalézt běžné formální a 

stylistické chyby. 

Studentka pracovala vcelku samostatně, standardně konzultovala. 

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

klasifikaci stupněm B - velmi dobře.   

Otázky k obhajobě: 

Jak jinak než přednáškou - jak uvádíte, by se dalo využít vědomostí a zkušeností vojenských sester 

v celoživotním vzdělávání civilních všeobecných sester? 

 

Jaký názor máte na odpovědi respondentů u otázky č. 21? 

 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem negativním. 

Celkové hodnocení**  B     

Datum: 3. 6. 2014 Podpis: Petr Snopek, v. r. 

 

                                                 
**  Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 

 


