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

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) 15 

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) 

10 

5. Celkový počet bodů 60 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké postavení a jakou roli má HS ČR v linii zdravotického záchranného řetězce ?

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 se věnuje "specifické problematice" Horské služby ČR; motorem práce je osobní zájem a
angažovanost autora, snaha rozšířit povědomí o HS ČR i mezi studenty oboru zdravotnický záchranář.Tomu
také odpovídá skladba a struktura práce, včetně definovaného cíle práce.

Teoretická část se věnuje zajímavým způsobem popisu HS ČR od historických  počátků až k současnosti; ze
zájmových oblastí pak podrobněji popisuje lavinová nebezpečí hor.

Pro splnění cíle byla zvolena kombinace metodik - statistické zpracování dat HS ČR za 1Oti leté období;
popis tří kazuistik a ve dvou případech posouzení doporučeného postupu pro zásah zdravotnického člena
HS ČR; a vlastní pozorování.

Výstupem práce je deklarovaný obecný popis zásad zdravotnického záchranáře v podmínkách HS ČR
(str.78).

Práce je efektivně až názorně doplněna potřebnými ilustračními obrázky, práce s grafickou části praktické
části je systematická a přehledná, text je stylisticky čistý, čtivý a uspořádaný; stejně tak použité zdroje jsou
cílené na sledovanou tématiku a problematiku práce.

Diskuse a závěr práce jsou "zbytečně strohé"; vlastní zhodnocení zjišťovaných činností zdravotnického
záchranáře v podmínkách HS ČR je v rámci diksuze zredukováno na "použití fixačních a imobilizačních
pomůcek", a jakoby mimochodem se konstatuje, že "musí být schopen rozpoznat i řadu interních
onemocnění".    

Jméno a příjmení: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
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