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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Šárka Hasenkopfová 
s názvem: Výjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-II

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) 17 

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) 

38 

5. Celkový počet bodů 94 

Návrh otázek k obhajobě

1. S jakými obtížemi jste se setkala při zpracovávání bakalářské práce?

2. Jaký je Vás názor na výjezdy s označením NACA 0-II, měl by volající výjezd ZZS uhradit?

3. Jak jsou v práci dále implementovány Vámi uvedené kazuistiky s označením NACA 0-II.

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 "Výjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-II"
v celkovém rozsahu 72 stran mimo příloh. Práce splňuje všechny formální náležitosti a je logicky členěna. V
teoretické části studentka představuje historii a současný stav ZZS, současné financovaní, ZZS jako celek
se zaměřením na ZZS Libereckého kraje a používané NACA skóre.  
Velmi pozitivně hodnotím míru samostatnosti studentky při zpracování bakalářské práce a její entuziasmus
pro danou problematiku. Hlavní náplní práce bylo zpracování statistických dat ZZS LK související s výjezdy
označených NACA 0-II a jejich vyhodnocení. Pro vykreslení situace byly do práce vloženy vybrané výjezdy.
A třetí součástí praktické části je statistické šetření - dotazníkové šetření zaměřené na občany Libereckého
kraje. Šetření zjišťuje obecnou míru informovanosti a znalosti občanů související s posláním ZZS.
Stanovený cíl práce byl splněn.
Bakalářská práce předložená autorkou splňuje všechny podmínky a přináší zpracované velmi zajímavé a
aktuální téma, které nebylo do této doby zpracováno. Bakalářská práce byla zpracovávána přímo dle zadání
p. MUDr. Hovorky (konzultant práce), jejíž výsledky použije KZOS ZZS Libereckého kraje. Zároveň
doporučuji výsledky práce publikovat v odborné literatuře. Práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním
stupněm A (výborně).       
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