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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Stanislav Vodička 
s názvem: Komparace kompetencí zdravotnického záchranáře ve státech Visegrádské čtyřky a Ruské
federace

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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

10 

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

30 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co si myslíte o preferenci řidičů na ZZS se zdravotnickým vzděláním? Měly by se řady těchto
profesí rozšiřovat, resp. měly by se stát legislativní podmínkou?

2. Co si myslíte o lékařích bez specializace v oboru urgentní medicína, kteří pracující na ZZS? Je
správné, aby na ZZS pracovali lékaři, kteří nejsou atestovaní v tomto oboru?

3. Měly by se kompetence zdravotnických záchranářů navýšit? Pokud ano, tak v jakém rozsahu?

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

Autor bakalářské práce Stanislav Vodička se zabývá srovnáním kompetencí zdravotnického záchranáře v
zemích V4 a Ruské federace.V teoretické části řeší legislativně právní aspekty vzdělávání zdravotnických
záchranářů a také strukturu výjezdových skupin v jednotlivých státech. Pro praktickou část práce si
student zvolil sběr dat, provedl důkladnou analýzu všech získaných informací z různých dostupných zdrojů.
Musím zejména ocenit fakt, že student čerpal z mnoha zahraničních zdrojů, což poukazuje jednak na
časovou náročnost zpracování textu a jednak na obtížnou jazykovou bariéru, se kterou se student potýkal.
Práce je zpracována hezky a přehledně, jsou v ní zachyceny všechny aspekty daného tématu. Text je čtivý a
gramaticky v pořádku. Diskuse se týká zjištěných faktů. Práce splňuje základní požadavky kladené na tento
typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.   

Jméno a příjmení: Mgr. Dušan Špalek
Organizace: Fakultní nemocnice Ostrava
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