
 
 

 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce: Vertigo v přednemocniční péči 

Autor práce: Jan Žaloudek 

Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví  

Studijní obor: Zdravotnický záchranář  

Akademický rok: 2018/19 

Vedoucí práce: Mgr. Jindra Holeková 

 

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       

Přehlednost, jasnost       

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, šablony X      

Stylistika   X    

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce  X     



Posouzení míry shody vyjádřené v %: 0% 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Student zvolil velmi aktuální téma vertigo v PNP. V teorii uvádí základní informace týkající se tématu. 

Bylo by vhodné zařadit i kapitolu o vertigu v rámci studia oboru ZZ. Citace akreditace 2011 není ve 

zdrojích, stejně tak ve zdrojích je Univerzita Pardubice, ze které necituje. 

Cíle i výzkumné otázky jsou vhodně zvolené. Metodika výzkumu je srozumitelně popsána, chybí zde 

odkazy na přílohy (tabulka, dotazník). Student zvolil kombinaci dvou průzkumů, aby provedl náhled na 

problematiku ze dvou různých úlů. Výsledky jsou zpracovány do grafů, které jsou přehledné a 

srozumitelné. V diskusi porovnává výsledky s jiným výzkumem, komparuje výsledky průzkumu 

s literaturou a dále přidává vlastní názory. 

V závěru uvádí doporučení pro praxi. Předkládaný text obsahuje několik gramatických i stylistických 

chyb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne:        ........................................................... 

                               Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


