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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bergmann Jméno: Jan Osobní číslo: 467400
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Kompetence příslušníků HZS ČR při poskytování první pomoci na místě zásahu

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)* 15

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)*

37

5. Celkový počet bodů 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Máte k dispozici data, jak dlouho jsou jednotky požární ochrany na místě události před příjezdem ZZS? Zda by
vůbec měli čas k využití rozšířených kompetencí?

2. 

3. 



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

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

Tématem předkládané bakalářské práce je aktuální téma o kompetencích příslušníků HZS ČR při poskytování první
pomoci  na místě zásahu.  Autor  přišel  s  tímto tématem v době,  kdy je  něco málo přes dva roky podepsané
memorandum mezi HZS a ZZS o zapojení jednotek požární ochrany v přednemocniční péči. Pohled samotných členů
jednotek požární ochrany poté, co memorandum platí více než dva roky, je velmi zajímavý.
Teoretická část bakalářské práce je dobře zpracovaná a čtenáři poskytuje ucelený přehled o dané problematice.
Mezery  spatřuji  v  počtu  použitých  zdrojů  pro  zpracování  práce.  Počet  27  zdrojů  a  z  toho  pouze  jednoho
cizojazyčného zdroje, nepovažuji za dostatečný.
V práci bych uvítala přehledné porovnání aktuálních kompetencí příslušníků HZS ČR a členů výjezdových skupin ZZS,
v dotazníkovém šetření autor totiž pracuje s možností toho, že kompetence členů jednotek požární ochrany by mohly
být stejné a nebo dokonce i větší, než kompetence členů výjezdových skupin ZZS, což nepovažuji za reálné.
Praktická část je přehledná, cíl práce je naplněn. Celkově hodnotím práci kladně a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Ivana Vodehnalová
Organizace: ZZS Plzeňského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
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