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studenta:   Veronika Tolde, DiS. 
s názvem: Připravenost pracovníků zdravotnické záchranné služby na zásah při úniků chemické látky

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 12 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

31 

5. Celkový počet bodů 71 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte následující pojmy: Typové činnosti, Traumatologický plán, Prověřovací cvičení, Taktické
cvičení a Zóna havarijního plánování

2. Vysvětlete postavení a roli pracoviště krizové připravenosti v rámci zařízení poskytovatele
zdravotnické záchranné služby.

3. Jakým způsobem se označují členové zdravotnické složky a stanoviště skupin v místě mimořádné
události s hromadným postižením osob?

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

Předložená bakalářská práce se zabývá připraveností pracovníků zdravotnické záchranné služby na zásah
při úniku chemické látky. Z metodického hlediska je práce rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.
V rámci teoretických východisek se autorka zaměřila na popis základních atributů v souvislosti se zvoleným
tématem. Jedná se především o institut integrovaného záchranného systému, postavení a význam
zdravotnické záchranné služby včetně kvalifikační předpokladů jejich zaměstnanců a problematiku
nebezpečných chemických látek a směsí. Uvedené skutečnosti v této části práce jsou z věcného hlediska
správné, avšak v některých částech postrádají potřebnou návaznost či vysvětlující komentář. Rovněž je
třeba dodržovat pravidla pro označování právních předpisů a v některých místech tyto předpisy jakožto
zdroje uvedených informací zcela chybí či nejsou dostatečně popsány. Z praktické části je patrný osobní
vztah, zájem a zkušenosti autorky ke zkoumané problematice, což je třeba jednoznačně hodnotit kladným
způsobem. Zvolený předmět výzkumu a jeho zaměření plně reflektuje aktuální potřeby a podmínky
výjezdových pracovníků zdravotnické záchranné služby při specifické mimořádné události s únikem
nebezpečné chemické substance. Provedený rozsah výzkumu a využité metody lze považovat pro potřeby
této práce za optimální, avšak interpretace získaných výsledků působí do jisté míry nesourodě až zmatečně.
Rovněž i některé formulace otázek, resp. jejich struktura ve zpracovaném dotazníku působí nejednoznačně
a místy až vágně. Nicméně je třeba ocenit práci s poměrně velkým vzorkem reálný dat, které autorka
získala napříč širokým spektrem respondentů, a to jak z hlediska geografického rozložení, tak profesního
zaměření apod. Z formálního hlediska práce vykazuje pouze drobné nedostatky, které v žádném případě
nemají vliv na celkové hodnocení. Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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