OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Machová

Jméno:

Klára

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Zdravotnický záchranář

Název práce:

Dopravní úrazy a neodkladná péče

Osobní číslo: 419380

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

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)*

18

3.

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

10

4.

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

38

5.

Celkový počet bodů

94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jak hodnotíte součinnost složek IZS u dopravních úrazů?
2. Jaká optření k ochraně chodců považujete za nejúčinnější?
3. Jaký máte názor na projednávaný návrh na toleranci nízké hladiny etanolu v krvi u cyklistů (0,5 promile)a
případně i obecně u řidičů (0,3 promile)? Jak vlastně působí etanol na chování řidiče?
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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
Práce o 79 stranách včetně příloh splnila výborně zadané téma i cíl. Úroveň zpracování je velmi vysoká a precisní.
Práce formálně i obsahově splňuje požadavky na bakalářskou práci a snesla by i některá kriteria vyššího typu prací.
Teoretická část je přehledná, adekvátně obsažná a aplikovatelná po úpravách i jako učební text.
V 6 kasiustikách jsou popsány reálně proběhlé situace přehledně a správně promítnuty i do diskuse a závěru.
Diskuse je adekvátní, úměrná a lze sledovat postupy autorky.
Práce s literaturou a zkratkami odpovídá normě.
Celkově se autorka vyořádale se složitou tématikou, jejíž význam neustále nerůstá, velmi dobře včetně velmi
poučných i alarmujících statistických přehledů.
doporučuji k obhajobě.


Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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