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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) 

27 

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) 

17 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1) Jak se díváte na umístění automatických defibrilátorů ve skříňkách na frekventovaných místech
(nádraží, nákupní centra, sportoviště)?

2.  2) Jaká je podle Vás proškolenost laické veřejnosti v používání automatických defibrilátorů?

3. 3) Jaké vidíte hlavní riziko při používání defibrilátorů zejména laiky?

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

Autorka práce na dotazníkovém šetření mezi složkami IZS se snažila získat informace a názory na
používání automatických defibrilátorů v rámci činnosti IZS zejména z pohledu názorů na míru proškolení  a
hodnocení přínosu vybavení posádek i nezdravotnické  části IZS. S preferencí časnosti pomoci první
posádkou na místě.
Struktura dotazníku je jednoduchá, ale počet oslovených i návratnost slušná. Studentce nepřísluší
hodnocení kardiologické.
Práce je napsána jednoduchým jazykem, ale má logickou strukturu a čtenář se může orientovat jak ve
výsledcích, tak v postupu jejich hodnocení.
Doporučuji k obhajobě.
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