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Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu
Členění kapitol, návaznost
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Práce s odbornou literaturou
Rozsah
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Cíle práce
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Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací
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Prezentace výsledků
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Diskuze
Kvalita, odborná úroveň
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Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky
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Rozsah
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Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností
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Dosažení stanovených cílů
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Význam pro praxi, osobní přínos
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Formální stránka práce
Dodržení směrnice, šablony
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Stylistika
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Gramatika
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Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:


Čerpáno z literatura starší 10ti let (vůči tématu/kapitolám lze volit literaturu novější).



Absence literatury – Vilikus, Brandejský, Novotný 2004 v kapitole 9 – Použité zdroje.



Popisky obrázku (grafu) získaných dat přesně nekorelují s obrázkem (v obrázku je uváděna
pouze relativní četnost v %, ale v popisku se objevuje i absolutní četnost, někdy pouze jaká
hodnota byla nejčastější, atd.).



V dotazníku u otázky č. 2 Váš věk, autor uvádí věkové rozpětí a) 20-30 let, b) 30-40 let,
c) 40-50 let,…. Což je pro respondenty zavádějící (pokud je jim např. 30, 40, 50 let) – lépe
volit věkové rozpětí: a) 20-30 let, b) 31-40 let,…..



Domněnky autora o získaných datech bych ponechal do diskuze, nikoliv do popisku obrázku
(grafu) získaných dat.



Práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:


Jak bylo zajištěno, aby dotazník vyplnil pouze Zdravotnický záchranář a ne např. i
Sestra pro intenzivní péči, která může také pracovat v přednemocniční péči?

Výsledná klasifikace
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl)
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