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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) 

6 

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

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké místo podle Vás zaujímá ekg diagnostika v rámci celkového vyšetření pacienta záchranářem ?

2. Jakou formou by se ekg mělo vyučovat ?

3. Jaký by měl být rozsah ekg znalostí záchranáře ?

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

Studentka ve své práci podala vyčerpávající přehled o ekg diagnostice v urgentní přednemocniční péči.
Přestože se jedná pro nezkušeného o náročné téma na pochopení , předvedla jak písemnou formou , tak při
konzultacích dobrou orientaci jak v teoretické elektrofyziologii , tak v praktické klinice. Ve své práci
uplatnila jak své pedagogické schopnosti, tak schopnost vypracovat samostatně vědeckou práci s použitím
statistických metod. Práci i její celkový přístup hodnotím velmi pozitivně .    
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