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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Michael Jelínek 
s názvem: Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné události v kooperaci s ostatní
složkou IZS

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

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) 

8 

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

40 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. Navrhujete nedostatek lékařů v RV skupinách ZZS KVK nahradit provozováním LZS. Máte
představu o finanční náročnosti tohoto projektu, resp. dokázal byste srovnat průměrné náklady na
pozemní vs. letecký zásah?

2. U kterých zásahů ZZS je dle vašeho názoru nezbytný lékař? Jakou zásadní výhodu/nevýhodu
přináší lékař do systému ve srovnání s čistě paramedickým systémem?

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

Tuto bakalářskou práci považuji za velice povedenou, je čtivě napsána (autorovi promíjím některé
gramatické chyby ve shodě podmětu s přísudkem), je logická a má použitelné praktické výstupy.
Protože se na podkladě této prezentace domnívám, že student patří k těm lepším, možná k elitě v ročníku,
dovoluji si položit mu otázky, které asi nejsou úplně snadné a vyžadují určitou přípravu, ale zároveň se
jedná, ať už se nám to líbí či nikoliv, o poměrně horká témata, která můžeme za nějakou tu dekádu
naprosto reálně řešit.
Nezbývá, než studentovi popřát úspěšnou kariéru v oboru, u kterého jak doufám zůstane a ještě o něm
uslyšíme.
       

Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Smetana
Organizace: Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
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