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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jalandžievová Jméno: Pavlína Osobní číslo: 474141
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Uplatnění absolventů oboru zdravotnický záchranář na trhu práce

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)* 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)*

5

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Považujete osobně praxe na odděleních akutní intenzivní péče (ARO, JIP) pro budoucí zdr. záchranáře za přínosné?
A pokud ano, tak proč?

2. Ztotožňujete se s názorem, že zdr. záchranář by měl pracovat pouze v oblasti PNP?

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 přistoupila k realizaci bakalářské práce velice zodpovědně a včas. Nutné je zmínit problém, který se
vyskytl při přípravě praktické části, kdy situace v ČR a následná omezení znemožnila zpracovat v zadání avizovanou
statistiku a celý proces se prodloužil . Nicméně se domnívám, že tento problém byl nakonec ku prospěchu věci,
protože  umožnil  hlubší  ponor  do  problematiky.  Studentka  tak  předložila  vhled  do  současné situace uplatnění
záchranářů, kteří absolvovali FBMI ČVUT v Praze. Po formální stránce se v textu vyskytuje několik chyb, které však
nijak významně práci nenarušují. Po obsahové stránce považuji práci za zvládnutou a doporučuji ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Dingová Šliková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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