
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rozum Jméno: Václav Osobní číslo: 439762
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Zaškrcovadla a mýty kolem nich

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)* 17

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 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Daly by se poznatky, které jste při zpracovávání práce zjistil, nějak zevšeobecnit jako celek?

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

Student se od počátku aktivně zajímal o zadané téma a aktivně přicházel s dalšími podněty na doplnění. Téma samo
o sobě je v dostupné odborné literatuře zastiženo vždy jen z určitého úhlu a cílem tedy bylo veškeré informace
shrnout do jednoho textu a vzhledem ke zjištěným poznatkům pak cílenými dotazy zjistit, jaká je situace na území
ČR.

Během zpracování student přicházel na konzultace vždy dobře připraven, kriticky přijímal připomínky, diskutoval o
navrhovaných změnách formy a obsahu/doplnění textu a připomínky následně do textu zapracoval.

Největší potíží byla změna formulací z knižního vyjadřování do konstatování bez emočních a jinak zabarvených vět.
Domnívám se, že to se v textu podařilo zcela odstranit, některé drobné písařské chyby však v textu zůstaly (např. na
str. 6 v abstraktu slovo "jedeno" namísto "jedno").

Práci studenta a jeho přístup k věci hodnotím celkově známkou A (výborně) a doporučuji ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Radek Matlach
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


