
 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 VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Pradáčová 
s názvem: Činnost zdravotnického záchranáře v podmínkách Horské služby České republiky

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) 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Kromě uvedeného metodického cvičení, existují ještě další typy školení, které musí
profesionální a dobrovolní členové absolvovat ?

2. 2. V kazuistice metodického školení Horské služby uvádíte úlohu Hromadného postižení osob.
Můžete charakterizovat způsob spolupráce členů týmu a způsob plnění úlohy?

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

Autorka práce Tereza Pradáčová si zvolila velmi aktuální téma, které v domácí odborné literatuře je
diskutované velmi vzácně a to přesto, že její význam je nezpochybnitelný. Práce poskytuje mimořádně
ucelený přehled o historii horské záchranné služby až po současnost, kdy nám nabízí aktuální pohled na
organizaci horské záchranné služby, její činnost v jednotlivých ročních obdobích a techniky které užívá při
záchranných akcích. Významnou částí práce je i problematika vzdělávání pracovníků horské záchranné
služby, podmínky, které musí splnit uchazeč o členství a posléze zdravotnické a technické vybavení.
V praktické části sleduje na základě statistických dat činnost HS v oblasti Krkonoše za 10 let se zvláštním
zřetelem na lyžařský sport. Některé specifické situace demonstruje pomocí vhodně volených kasuistických
sdělení, kde při komparaci s doporučenými postupy optimalizuje použité postupy. Originální přístup k
řešené problematice zasluhuje mimořádného ocenění.
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