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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Havlíčková Jméno: Františka Osobní číslo: 465751
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář

Název práce: Postupy zdravotnických záchranářů v ošetřovatelské péči o pacienty s vybranými
psychiatrickými diagnózami

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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)*

9

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou největší úskalí ošetřovatelské péče o pacienta s psychiatrickou diagnózou?

2. Jaké komunikační techniky jsou doporučeny na zvládání verbální agresivity?

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 svým obsahovým zaměřením představuje aktuální  dílo,  které reflektuje na poznatky z práce
posádek ZZS. Odbornou úrovní a členěním jednotlivých kapitol a podkapitol splňuje kritéria stanovena pro psaní
závěrečných prací.  Pozitivně hodnotím zodpovědný přístup autorky k plnění jednotlivých úkolů souvisejících se
zpracováním bakalářské práce. V průběhu zpracování práce byly využity relevantní tuzemské i zahraniční zdroje.
Podklady k další analýze studentka získala pomocí kvantitativní metody sběru dat za pomocí nestandardizovaného
dotazníkového  šetření  s  celkovým počtem 109  respondentů.  Interpretace  výsledků  jednotlivých  analýz  je  na
standardní úrovni. Diskuse a závěr práce odpovídá na problematiku vymezenou v úvodu. Autorka uvádí analýzu
získaných poznatků a následně provádí komparaci dosažených výsledků s výsledky dalších autorů.
Předložena bakalářská práce byla zpracována v souladu se zadáním práce, byly naplněny cíle práce a výsledky
získané pomocí realizace použité výzkumné metody lze použít k dalšímu využití (publikování, prezentaci atd.).
Závěrem tedy konstatuji, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 90 body, což odpovídá
hodnocení A.

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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