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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19

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)*

37

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Z jakého důvodu jste se v dotazníkovém šetření zajímala o zkušenost respondentů s komunikací s nevidomými
osobami a poskytování PPP v cizím jazyce?

2. Je podle Vás SPIS systém v současné podobě u ZZS dostačující?

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 vybrala zajímavé, leč málo řešené téma poskytování první psychické pomoci pracovníky zdravotnických
záchranných služeb.  Oceňuji  její  proaktivní  přístup při  zpracování  práce a osobní  zapojení  při  získání  dat  pro
praktickou část, zejména napojení na koordinátory celorepublikového Systému psychosociální intervenční služby
(SPIS). Studentka si stanovila několik hypotéz, následně pak zjištěné výsledky přehledně zpracovala do grafů a
tabulek a v diskuzi své závěry porovnala se závěry jiných autorů.
Bakalářská práce byla vypracována v souladu se zadáním, splňuje všechny náležitosti a doporučuji jí k obhajobě.
Práci hodnotím 95 body, což odpovídá výsledné známce A.

Jméno a příjmení: Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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Datum: .............................................


