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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Lešták Jméno: Tomáš Osobní číslo: 419049
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Optimalizace autolékárniček v osobních vozidlech

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

20

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak budete dále pokračovat v projektu?

2. Máte již zájemce o UV nebo PV?

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

Student předkládá bakalářskou práci  na téma "Optimalizace autolékárniček v osobních vozidlech" v celkovém
rozsahu 65 stran a 5 stran příloh s celkem 20 zdroji.
Práce splňuje předepsané formální náležitosti pro tento typ práce. V teoretické části student popisuje současné
právní zakotvení lékárniček v České republice a ve vybraných státech.
Praktická část obsahuje vlastní návrh lékárničky a jejího obsahu na základě šetření a modelace. Výsledkem práce
byla registrace užitného a průmyslového vzoru prototypu: „Lékárnička, zejména autolékárnička“ a „Piktogramy k
intuitivní lékárničce“.
Úroveň předložené bakalářské práce a prezentace jejích výsledků je však na průměrné úrovni. Student pracoval
samostatně, ne vždy byly implementovány doporučení do práce.
V práci není dodržena jednotná forma psaní. Formátování je ve výsledné verzi práce různorodá. Z faktických chyb je
přehození vyhlášky MD 341/2014 Sb. za vyhlášku 314/2014 Sb. (což je nařízení vlády).
I přes hmatatelné výsledky práce, které jsou v různých směrech inovativní a mají velký potenciál se dále rozvíjet,
práci k výše vyjmenovaným nedostatkům doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm C (dobře).

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm, MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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