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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Plačková Jméno: Alexandra Osobní číslo: 465289
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Analýza připravenosti pracovníků zdravotnické záchranné služby v oblasti první
psychické pomoci

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 16

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

7

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

25

5. Celkový počet bodů 73

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký způsob vyrovnávání se s náročným zásahem byste preferovala vy?

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

Studentka si zvolila velmi zajímavé téma pro svoji bakalářskou práci - Analýza připravenosti pracovníků zdravotnické
záchranné služby v oblasti  první  psychické pomoci.  Teoretická část práce je zaměřená na definování odborné
terminologie, vysvětlení faktorů, které ovlivňují zasažené osoby na místě mimořádné události, dále na typy chování
a situací. Také se shrnují základy komunikace v krizi a vysvětluje se struktura a význam Systému psychosociální
intervenční služby. V práci se objevuje číselný odkaz citace a citace pod čarou, studentka by měla zvolit pouze jednu
formu citačních odkazů.
V praktické části se studentka zaměřuje na vyhodnocení dotazníkového šetření, které absolvovalo 70 respondentů.
Výsledky jsou uvedeny v grafech a pak dublovány v tabulkách s připojeným procentuálním podílem. Pod některými
grafy a tabulkami chybí komentáře. Při hodnocení výsledků se ale musí vycházet ze stejného počtu respondentů i
když např. dva uvádějí, že danou zkušenost nemají, i to se musí zahrnout do grafického ztvárnění odpovědí. Oceňuji
vytvoření pěti hypotéz, i když se domnívám, že je to velký počet pro bakalářskou práci. Na konci praktické části jsou
shrnuty výsledky hypotéz, nikoliv však výsledky dotazníkového šetření. Výsledky jsou uvedeny v kapitole Diskuze.
Jsou špatně uváděna procenta. Velmi dobře jsou zdůvodněno potvrzení či nepotvrzení hypotéz. Cíle práce byly
splněny.
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