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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kandybka Jméno: Mark Osobní číslo: 469769
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář

Název práce: Zdravotnická péče v regionu Zakarpatské oblastí v létech 1918 - 2018 se zvláštním
zřetelem na zdravotnickou záchrannou službu

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)* 20

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 93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvetlite, prosím, dôvody výberu Vašej témy

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

Záverečná bakalárska práca je vypracovaná primerane k stanovenému cieľu, má premyslenú, logickú štruktúru,
jednotlivé kapitoly na seba chronologicky nadväzujú a spolu tvoria kompaktný celok.
Veľmi pozitívne hodnotím vyhľadanie množstva informačných zdrojov a ich komparáciu.  Práca obsahuje veľké
množstvo faktografických údajov, čo je nepochybne významné, no niekedy sa v množstve faktov trošku stráca
základná idea práce. Podľa môjho názoru to však neznižuje celkovú úroveň spracovania predloženej práce.

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Koišová, Ph.D.
Organizace: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kontaktní adresa: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
Rázusova 14, 921 01 Piešťany (SK)
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