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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fricová Jméno: Jana Osobní číslo: 473904
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Možnosti aktivace AED ve výzbroji jednotek požární ochrany

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

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)*

38

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. S jakými problémy při aktivaci AED u JSDH se ve své praxi setkáváte Vy osobně?

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

Bakalářskou práci  s  názvem Možnosti  aktivace  AED ve  výzbroji  jednotek  požární  ochrany  zpracovanou Janou
Fricovou považuji za velmi zdařilou a odpovídající vynikajícímu hodnocení. Studentka se aktivně zapojila do práce ve
studentském týmu, který se zaměřuje na problematiku automatizovaných externích defibrilátorů. V rámci teoretické
části práce vhodně seznamuje čtenáře s posloupností aktivace/použití AED se zaměřením na dobrovolné jednotky
sborů dobrovolných hasičů. Vypíchnout lze například popis svolávacích zařízení JPO. Jak v teoretické, tak především
v praktické části  práce lze pozorovat erudici  studentky pramenící  z  jejího působení  na Krajském operačním a
informačním  středisku  Hasičského  záchranného  sboru.  Studentka  si  velmi  rychle  osvojila  dovednosti  řízení
strukturovaného rozhovoru (v osobní i telefonní formě) a kvalitně zpracovala všechny analýzy. Práce je o to cennější,
že přináší odrazový můstek pro další závěrečné práce s touto tématikou. Cíle práce považuji za splněné a práci
doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Roman Říha
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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