
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kamila Michalíková 
s názvem: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak důležitá je pro zasahující podpora, dobré vztahy, kolegialita a týmová spolupráce mezi členy
všech složek IZS?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce přibližuje téma emočního prožívání členů integrovaného záchranného systému,
zasahujících  při dopravní nehodě. Zaměřuje se na teoretické pojetí dopravních nehod, charakteristiku.
Přibližuje posttraumatickou péči zasahujícím členům, kteří se nachází v místě dopravní nehody. Velmi
podrobně popisuje emoční prožívání členů integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě,
možné následky a jak se s danými situacemi vypořádávají.
V praktické části autorka analyzuje dopady dopravních nehod na psychiku zasahujících příslušníků
integrovaného záchranného systému pomocí anonymního nestandardizovaného dotazníku. Vymezila čtyři
hypotézy, které prověřovala pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu jednoho a půl měsíce.
Stanovila si další cíle, které by měly být spíše dílčí úkoly. Vyřešila kontakty s pracovníky integrovaného
záchranného systému, celkem bylo 74 respondentů. Získaná data jsou přehledně zaznamenány formou
tabulek, grafů a popisu. Hypotézy jsou zdůvodněny. V diskuzi se autorka vrací k výsledkům šetření. Zde se
měla podrobně vyjádřit k tomu, jakým způsobem by porovnala získané výsledky s výsledky domácí a
zahraniční literatury, přiblížit i situaci v zahraničí. Diskuze by měla být obsáhlejší.
Cíl bakalářské práce byl splněn.
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