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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pavlicová Jméno: Kateřina Osobní číslo: 465276
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Analýza znalostí zdravotnických záchranářů v oblasti krizového řízení

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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)*

35

5. Celkový počet bodů 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká jsou Vaše doporučení pro praxi, která by měla zvýšit povědomí pracovníků zdravotnických záchranných
služeb v této oblasti?

2. 

3. 
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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 mapuje oblast znalostí pracovníků zdravotnických záchranných služeb v oblasti krizového řízení,
potažmo krizové připravenosti, tedy velmi zajímavé a mnohdy opomíjené téma. Studentka aktivně přistupovala k
zadaným úkolům a komunikovala se zástupci jednotlivých ZZS ve vybraných krajích. Teoretická část obsahuje
základní  terminologii,  legislativní  rámec a vymezuje důležité pojmy v této oblasti.  Praktická část je přehledně
zpracována,  výsledky dotazníkového šetření  jsou  obsaženy v  grafech a  tabulkách.  Kladně hodnotím obsáhlou
diskuzi, ve které studentka porovnává výsledky svého výzkumu s výsledky jiných autorů. Závěrem práci doporučuji k
obhajobě se známkou A - výborně.

Jméno a příjmení: Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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