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s názvem: Faktory ovlivňující kvalitu života po náhlé zástavě oběhu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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 99 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Studentka předkládá bakalářskou práci na téma "Faktory ovlivňující kvalitu života po náhlé zástavě oběhu"
v celkovém rozsahu 96 stran a 12 stran příloh. Práce splňuje všechny náležitosti; je srozumitelně, logicky
členěna. V teoretické části studentka představuje historii a současný stav kardiopulmonální resuscitace a
související úkony o kriticky postiženého pacienta a management resuscitace a poresuscitační péče.   
Bakalářská práce předložená autorkou splňuje všechny podmínky a přináší precizně zpracované stále
aktuální téma. Vyzdvihuji práci, jak po stránce jazykové, tak i po stránce práce s literárními zdroji, které
značně převyšují požadavky kladené na bakalářskou práci. Výjimečně se v textu objeví ostrý přechod z
odborného jazyka do laického, ale tato zněna nikterak neubírá na kvalitě práce samotné. Práce je celkově
psána srozumitelně a čtivě. 
Úroveň předložené bakalářské práce si nezadá s úrovní práce diplomové. Doporučuji výsledky práce
publikovat v odborném článku  a konferenci (např. AWHP 2018). Práci doporučuji k obhajobě s
klasifikačním stupněm A (výborně).
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