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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Štěpán Panning 
s názvem: Znalost KPR u praktických lékařů

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 19 

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. Která odborná společnost je zodpovědná za vydávání Doporučených postupů v oboru Všeobecné
praktické lékařství ( dále VPL)?

2. Jak probíhá postgraduální vzdělání v oboru VPL a kde se zkouší praktické a kde teoretické
atestační zkoušky z oboru VPL?

3. Co navrhujete pro zlepšení znalostí a dovedností všeobecných praktických lékařů v KPR?

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 měla aktuální a velmi vhodně zvolené téma i dobrou metodiku. Teoretická část byla zbytečně obsáhlá,
ačkoli exkurz do historie KPR byl velice zajímavý. Doplňující otázky pokládám proto , aby autor práce
prokázal, že je dobře obeznámen s metodikou vzdělávání v oboru VPL, jak postgraduálního, tak
kontinuálního. Tato znalost je předpokladem návrhu na zlepšení stávající situace Práci hodnotím celkově
kladně a  její výstupy by mohly být poskytnuty sekci VPL Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sdružení
praktických lékařů a katedře VPL Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.   

Jméno a příjmení: MUDr. Iva Marko
Organizace: MUDr. Iva Marko: Ordinace praktického lékaře pro dospělé
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