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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) 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) 

9 

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. V jakém vztahu k terminologii zón jsou pojmy "zlatá, stříbrná a bronzová" zóna?

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

Práce,  zaměřená na přístup zdravotnického záchranáře k postižení zdraví fyzikálními vlivy v
přednemocniční péči, v teoretické části popisuje jednotlivé fyzikální vlivy, ze kterých se speciálně věnuje
problematice radiačního  postižení v komplexu dostupných přístupů. V praktické části se pak věnuje podílu
zdravotnického záchranářství při zásahu IZS, a podrobně probírá specifika zdravotnického zásahu.

Uvedenému záměru práce odpovídá i její skladba a logické uspořádání jednotlivých částí. Stanovenému
záměru práce odpovídá i zvolená metodika popisu problematiky, umožňující ucelený a kompaktní pohled na
možné přístupy zdravotnického záchranáře při poskytování pomoci osobám postiženým radioaktivním
zářením.

Poznatky a názory autora jsou shrnuty v diskuzi a závěrech, včetně uceleného přehledu "odborných
činností" na obrázku č. 40 (jde o jediný odkaz na obrázky v textu práce).

Po odborné stránce hodnotím práci jako velmi zdařilou, přehlednou a stručnou, s vysokou hodnotou
studijního materiálu pro obor zdravotnického záchranáře.

Z formálního hlediska mírně ruší nedodržené zarovnání stránek textu (viz str.59 až 63, 66) a nadbytečné
ukončování řádků samohláskami "a", "o"  (např. str.11).
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