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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 10

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

10

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

15

5. Celkový počet bodů 60

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na stránce 33 uvádíte otevření soukromých nemocnic na Podkarpatské Rusi . kdo jsou jejich majitelé?

2. Jaký rozdíl chápete mezi malými obcemi a vsí (str. 38, 2. řádek)

3. Co víte o historii Vojenské nemocnice v Mukačevu?
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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

Téma práce je specifické, student se snažil dodržet její doporučenou osnovu, což se mu s určitými nedostatky
povedlo.

Protože čeština není rodným jazykem posluchače, je nutné ocenit jeho snahu, na druhé straně se tak dopustil řady
jazykových přehmatů a chybného oddělování jednotlivých slov (čemuž však mohl zabránit pozorným přečtením
textu).

V textu se dopustit i dějinných omylů
- str. 14 - rozpadem Rakousko Uherska se Československo nikam nepřipojilo;
- str. 18 - ukrajinští lékaři soukromí nebyli? Pochybuji;
- str. 19 - zdravotnická pomoc ze strany ČSR byla poskytnuta ihned na přelomu let 1918/1919 a ne až 1922. Žádná
vojenská diktatura na Podkarpatské Rusi nebyla;
- str. 21 - MUDr. Wilhelm Feldmann nebyl v roce pořízení RTG přístroje mladý;
- str. 24 - židovství není národnost;
- str. 28 - poslední řádek - nejedná se o okres ale o oblast;
- str. 40 - 2. řádek - letadla nepodnikala s nemocnými výlety;
- str. 43 - zajímavá informace, že plat lékaře byl 24.000,- Kč ročně. Stejný příjem měl i zkušený řídící školy na vesnici
v Čechách;
- str.  63 - nechápu, jaký cítí  student rozdíl  mezi pojmem buržoázní a kapitalistický. Rakousko Uhersko nebylo
buržoázní, byla to monarchie s postupně se rozvíjejícími prvky typickými pro kapitalistické zřízení;

Mé pozitivní hodnocení celé práce je dáno i maximální snahou studenta zjistit co nejvíce skutečností a vytrvalostí při
zpracovávání práce.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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