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

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 16

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

2

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

34

5. Celkový počet bodů 77

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je váš názor na rozšíření obsahu lékárničky o prubany tří velikostí, jejichž aplikace je snadná i pro laiky a
využití je mnohostranné?

2. Nemělo by být v lékárničce tolik párů chirurgických rukavic jako je míst k sezení ve vozidle?

3. Které faktory u obalu lékárničky považujete za důležité z hlediska použitých materiálů a jejich vlastností a proč?
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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

Zvolené téma bakalářské práce "Optimalizace autolékárniček v osobních vozidlech" je velice aktuální téma. Autor
téma správně pojal. Navrhované piktogramy pro označení jednotlivého vybavení jsou jasné, přehledné a rychle
pochopitelné. Obal je podrobně popsán včetně výkresů a rozložení zdravotnického materiálu. U obrázku s rozložením
zdravotnického materiálu však chybí popisky, jsou pouze uvedena čísla na jednotlivých pozicích. Výkres obalu pro
výrobu mohl  být  v  příloze  BP  alespoň ve  zmenšeném rozměru.  Umístění  autolékárničky  ve  vozidle  je  pouze
naznačeno, ale není přesně stanoveno. V BP chybí skutečné a přehledné porovnání obsahu autolékárniček okolních
států, ačkoliv autor tento záměr uvádí. Větší prostor je věnován pouze Slovensku, v textu kapitoly je porovnání s
Německem. Porovnání s Rakouskem a Polskem zcela chybí. Autolékárnička je úzce spjata s vývojem automobilu a
její obsah se značně změnil za posledních 70 let, proto kapitola o historii autolékárniček by si jistě zasloužila více
prostoru. V diskuzi a v závěru se autor mnohdy opírá o své vlastní zkušenosti, ale není jasné, jaké a kde je získal. V
BP by měly být využity přesné zdroje, pouhé obecné konstatování osobních zkušeností není pro odbornou práci
dostačující. Autor použil dostupnou literaturu, ale její citace je nepřesná, především u zákonů a vyhlášek. Zákon se
uvádí vždy jako "Zákon č. XXX/XXXX Sb., nestačí pouze číslo zákona. U vyhlášek jsou místy chybně uvedena jejich
čísla a u jejich citace není uvedeno, které ministerstvo právní dokument vydalo. Celá BP by měla mít jednotný styl
psaní a celkového vzhledu. V práci jsou použity tři styly odsazení odstavců, nejednotný styl se týká i odrážek a
kapitol. Některé kapitoly mají pouze dva řádky. V práci autor někde používá 1. os. jedn. čísla, která by se v BP
neměla používat. V celé BP je mnoho pravopisných chyb, většina se týká interpunkce ve větách. Jsou použita
nevhodně volená slova a některé věty jsou nesrozumitelné. Praktický výsledek práce, kdy autor vytvořil jednoznačné
piktogramy pro označení jednotlivého vybavení autolékárničky a připravil její obal s jasným rozmístěním vybavení,
lze považovat za zdařilý. Některé otázky ohledně autolékárniček zůstávají nadále otevřené a lze jen doporučit, aby
se jim autor věnoval v případné navazující diplomové práci.
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