
 
 

 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce:   Komprese radiální tepny po dekanylaci – literární přehled 

Autor práce:   Lucie Cvejnová 

Studijní program:  B5345 Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor:  R021 Zdravotnický záchranář 

Akademický rok:  2017/2018 

Oponent práce:  Mgr. Martina Rabová 

 
 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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 

Dodržení směrnice, šablony    x   

Stylistika    x   

Gramatika    x   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   x    



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): míra shody 0%, práce není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 Bakalářskou práci hodnotím jako přínosnou a dobře uchopenou. Zvolená metodika práce          

je velmi náročná, avšak studentka ji popsala a uchopila dobře. Autorka správně popsala algoritmus 

vyhledávání. Vyhledávání odborných článku a studií bylo provedeno v zahraniční a  české databázi. 

Jistě by bylo přínosnější zvolit více databází a metodu rešerše více rozepsat. Studentka v práci vychází 

z 25 literárních zdrojů, z toho 11 pramenů je v jazyce anglickém.  

 Úroveň práce bohužel snižuje nedodržení formální úpravy práce dle Metodického manuálu 

Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice. Práce nemá požadovaný rozsah. Teoretická část práce 

obsahuje 11 stran, část praktická pojímá 20 stran textu. Četné stylistické a gramatické chyby                

též snižují úroveň práce, stejně tak chybně uvedené citace v seznamu použité literatury. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Byl již někdy na dané téma vytvořen systematický přehled? 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


