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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

24

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 17

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)*

32

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jste schopná, na základě vlastních zkušeností a rozhovorů s absolventy, formulovat tři nejpodstatnější věci, které
by se na tomto oboru měly změnit?

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

Předkládaná  bakalářská  práce  se  věnuje  zajímavému  tématu  a  to  skutečnému  uplatnění  studentů  oboru
Zdravotnický záchranář na ČVUT. Za roky fungování tohoto oboru, je již velké množství absolventů a studentka se
snaží zmapovat jejich uplatnění na trhu práce a zpětný pohled na studium na fakultě.
V teoretické části, kde se studentka snaží podat ucelený přehled o tom, jak a kde se absolventi tohoto oboru ve
mohou uplatnit, cituje studentka z třiceti zdrojů. Z tohoto dva jsou zahraniční a polovina, tedy patnáct tištěných.
Překvapivé je množství elektronických zdrojů, které nelze vždy považovat za ověřené a validní (např. Wikipedie).
Oproti zadání, musela studentka rozšířit své statistické šetření nejen mezi absolventy, kteří našli uplatnění na ZZS
Středočeského kraje. Dostatečně ale v práci toto rozšíření vysvětluje a vzhledem k situaci, která panovala všude ve
světě v době tvorby této práce, je toto rozšíření naprosto pochopitelné. Velmi pozitivně hodnotím dotazy studentky i
na to, co absolventi považují ze svého studia za přínosné a zda by studium absolvovali znovu, či nikoliv.
Předkládaná práce, dle mého názoru splňuje formální náležitosti bakalářské práce. Gramatické chyby, které text ve
obsahuje, úroveň práce poněkud snižují.
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