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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martina Kindlová 
s názvem: Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické
záchranné služby

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

35 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká byla zpětná vazby semináře, který jste o výskytu sociálně-patologických jevů uspořádala?
Považujete toto téma za potřebné natolik, aby byla tématika zařazena do povinného vzdělávání, a
pokud ano, proč?

2. Jaký přístup a jaké priority považujete při ošetřování pacientů, kde jsou problémem
sociálně-patologické jevy, za optimální?

3. Který z jevů, kterými jste se zabývala, je mezi záchranáři nejméně známý?

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

Práce se zabývá tématem, jehož důležitost se v posledních letech v praxi záchranných služeb zvyšuje a
záchranáři musí být schopni zvládnout ošetření těchto pacientů, i když je profesní vzdělávání tradičně
zaměřeno jiným směrem (zejméan na život ohrožující stavy). Autorka se navíc pokusila zmapovat nejen
výskyt sociálně-patologických jevů v praxi a názory a znalosti záchranářů, ale důrazem na nutnost
vzdělávání a výstupem ve formě vzdělávacího semináře nabízí i praktické využité své práce.  

Jméno a příjmení: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Organizace: ZZS Středočeského kraje - Kladno


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


