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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Stanovská Jméno: Andrea Osobní číslo: 456519
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Úloha vodní záchranné služby v přednemocniční neodkladné péči

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16

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)*

35

5. Celkový počet bodů 86

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Uveďte legislativní opory pro práci vodních záchranářů VZS ČČK na vybraných vodních plochách v České republice
(je uváděno 16 lokalit - vodních ploch).

2. Zhodnoťte smysluplnost členitosti vzdělávacího systému VZS ČČK ve vztahu k přípravě vodních záchranářů pro
poskytování přednemocniční neodkladné péče.

3. Na základě výsledků Vaší práce, zhodnoťte a případně doplňte obsah hodnotících standardů profesní kvalifikace
Záchranář na volné vodě (Národní soustava kvalifikací) v oblasti první pomoci.
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce A. Stanovské na téma „Úloha vodní záchranné služby v přednemocniční neodkladné péči“ má 40
stran textu, je uvedeno 14 literárních a jiných zdrojů a je doplněna 2 přílohami.
Práce dává přehledný a ucelený obraz o dané problematice. Z tohoto pohledu existuje reálné východisko pro aplikaci
výsledků v další praxi. Výsledky lze využít jako základní teze pro zpracování modelu inovace výuky první pomoci v
rámci Vodní záchranné služby ČČK a pro příslušné kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
Z hlediska výběru tématu, vymezených cílů práce a jejích důsledného zpracování je práce aktuální, originální a
přínosná pro praxi v dané oblasti. Autorka prokázala dostatečný vhled do problematiky, zpracovala velkou část
dostupných literárních a dalších pramenů souvisejících s tématem. Autorka formuluje cíle práce jasně, stručně a
výstižně. S ohledem na cíle a úkoly práce zvolila odpovídající metody zpracování.

Jméno a příjmení: PaedDr. Tomáš Miler
Organizace: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Kontaktní adresa: Katedra plavání a plaveckých sportů, J. Martího 31, 162 52 Praha
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