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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 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     x  

Význam pro praxi, osobní přínos     x  

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, manuálu   x    

Stylistika    x   

Gramatika    x   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh      x 

Spolupráce    x   



 
 

Případný stručný komentář:  

Předložená přepracovaná bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem reverzibilní příčiny náhlé 

zástavy oběhu v přednemocniční péči. Zdroje hodnotím jako vhodné a postačující. Všechny převzaté 

části práce jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Teoretická část je oproti původní verzi 

částečně pozměněna – jsou upraveny opakující se citace ze dvou zdrojů. Na straně 46 je nepřesně 

uvedena dávka 900mg Amiodaronu i. v. - je vhodné udat během 24 hodin. Také se autor snažil oddělit 

výkony proveditelné v přednemocniční péči od výkonů nemocničních, místy ne zcela přehledně 

(například na str. 55 kdy je trombolýza uvedena až na závěr za chirurgickou embolektomií). 

V praktické části autor prodloužil výzkumné období z osmi měsíců na šestnáct a vypracoval šest 

kazuistik z celkem jedenácti náhlých zástav oběhu se zjištěnou reverzibilní příčinou. Cíle práce byly 

dosaženy. Diskuze odpovídá charakteru práce.  

Po formální stránce se vyskytují občasné překlepy. Jediný graf této práce tentokrát bohužel úplně 

chybí – str. 75, obr. 9 Graf četnosti NZO s reverzibilní příčinu 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

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

 

Dobře 
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