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Kritéria hodnocení práce
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Hodnocení
2 2- 3

N

Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

X

Členění kapitol, návaznost

X

Práce s odbornou literaturou

X

Rozsah

X

Metodika
Cíle práce

X

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací

X

Vhodnost a správnost použitých metod

X

Popis, vysvětlení použitých metod

X

Prezentace výsledků
Správnost, přesnost

X

Přehlednost, jasnost

X

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

X

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky

X

Rozsah

X

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností

X

Dosažení stanovených cílů
Význam pro praxi, osobní přínos

X
X

Formální stránka práce a spolupráce
Dodržení směrnice, manuálu

X

Stylistika

X

Gramatika

X

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh
Spolupráce

X

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Jeden ze stanovených cílů nelze splnit. V teoretické části student vychází i z literatury staré 22 let,
některé kapitoly jsou nadbytečné. V metodice výzkumu chybí, jakým způsobem se dotazníky
distribuovaly, jak student vybíral výjezdová stanoviště, kde dotazníky rozdával. Chybí informace o
tom, jak probíhal fyzický test, kde se konal, zda byly stanoveny časové limity a jak dlouho trvala
resuscitace po které se měřily FF. V prezentaci výsledků chybí graf s rozdělením jednotlivých
záchranářů v konkrétních výjezdových stanovištích, aby mohl být splněn jeden z cílů. U některých
grafů chybí jakékoli číselné údaje v doprovodném textu (např. str.53). Nedostatečné zhodnocení
fyzického testu. V diskusi odpovídá na výzkumné otázky 1,2,3 a 4 pouze z informací v tabulce
v příloze č.6. Ve výzkumu by bylo vhodné, kdyby se všichni respondenti zúčastnili obou částí
výzkumu a také kdyby byl výzkum proveden na alespoň dvou ZZS.
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