
 
 

 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce) 

 

 

Název práce: Hodnocení literatury zaměřené na čtení elektrokardiogramu studenty  

Autor práce: Jan Coufal 

Studijní program: B 5345 Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Zdravotnický záchranář   

Akademický rok: 2017/18 

Oponent práce: Mgr. Iveta Černohorská 

 
 

 

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): 

 

0% 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Téma, které si student zvolil pro zpracování, je dle mého názoru významné nejen s ohledem na  klesající 

oblibu vzdělávání se z knih u studentů.  

Pro splnění cílů práce musel nastudovat mnoho poznatků dalšího vědního oboru – Pedagogiky, což si 

možná při volbě tématu zprvu ani neuvědomil.  

Práce dle mého názoru obsahuje drobné nedostatky ohodnocené výše, avšak splňuje požadavky kladené 

na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jaké praktické využití výsledků Vaší práce byste mohl doporučit?  

2. Jaké jsou podle Vás další vhodné oblasti zkoumání literatury pro studenty studijního oboru 

Zdravotnický záchranář? 

 

 

 

 

 

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

 

 

C 

 

 

 

 

 
Dne: 28. 5. 2018                                              Mgr. Iveta Černohorská 

                                    Podpis  

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


