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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

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 % - práce není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Student Vojtěch Hanyk zpracoval bakalářskou práci, jejíž problematika je aktuální a významná v oblasti 

vzdělávání nejen v tomto studijním oboru. Bohužel však práce obsahuje pochybení více i méně 

závažného charakteru, která doporučuji opravit tak, aby splňovala podmínky kladené FZS UPa na tento 

typ práce a současně naplnila své cíle. Doporučuji opravit či doplnit následující:  

 

Anotace - dle šablony závěrečných prací FZS to má být stručný obsah práce ve 3–4 větách zapsaný v 

jazyce práce.  

 

Citace zdrojů – doporučuji doplnit zdroje zabývající se farmakologií v teorii (14 stran - 3 zdroje, 

odstavce či celé strany bez zdroje), odstranit nevhodné zdroje př. Nemocnice Vyškov, nonstop lékárna. 

A určitě odstranit teoretické zdroje (SÚKL) z kapitoly Prezentace výsledků průzkumu. 

Cíle práce - hlavním cílem práce je „zjištění léčiv objevujících se na nejvíce odděleních, kde má 

zdravotnický záchranář kompetence pracovat“ a prvním cílem průzkumné části je „zjistit, která léčiva 

se nejčastěji vyskytují na vybraných pracovištích, tedy která léčiva jsou klíčová pro zdravotnického 

záchranáře“.  Hlavní cíl by však měl „zastřešovat“ i část teoretickou. 

Druhým cílem průzkumné části je „přiřazení zjištěných léčiv do indikačních skupin a zpracování 

specifik podávání pro tato klíčová léčiva“. Navazující průzkumné otázky jsou: 1. Jaké indikační skupiny 

léčiv se nejčastěji vyskytují na vybraných pracovištích? 2. Jaké jsou nejčetněji se vyskytující 

intravenózní léky na vybraných pracovištích? Zde již specifika uvedena nejsou. I když v metodice 

průzkumu je uvedeno, že „Následujícím krokem zpracování bylo vypracování specifik podávání u 

klíčových léčiv. Tato specifika byla zpracována dle příbalových letáků nebo v SPC – souhrn údajů o 

přípravku, v kapitole „Dávkování a způsob podání“ a „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“. 

Specifika tedy nebyla součástí průzkumných otázek, ale pokud tomu dobře rozumím, byla dílčím cílem. 

Uvedení specifik podávání léků (teorie) v Prezentaci výsledků průzkumu (praktická část práce) 

zaměřeného na uvedené průzkumné otázky hodnotím v souvislosti s požadavky na tuto kapitolu jako 

nesprávné a doporučuji je uvést mimo tuto kapitolu, například jako další výstup této práce. Přičemž je 

důležité, aby i po tomto přesunu informací jednotlivé kapitoly splňovaly svým obsahem a rozsahem 

minimální požadavky UPa vycházející ze směrnice č. 9/2012.  

 

V průzkumné části je nutné doplnit použitou konkrétní metodu průzkumu (včetně použitého zdroje) a 

úplný popis průběhu šetření dle doporučení FZS pro zpracování bc. prací.  

 

Diskuze je další stěžejní částí práce, neměla by být příliš stručná a měla by obsahovat porovnání svých 

výsledků nejen s literaturou, ale i s výsledky jiných průzkumů. Doporučuji doplnit. 

 

Také doporučuji opravit titulní list, překlepy, gramatické nedostatky a nevhodné formulace (např. 

„Zdravotnický záchranář po vystudování svého oboru musí odpracovat rok na lůžkové intenzivní péči“). 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 17. 6. 2020                                                                                       Mgr. Iveta Černohorská 
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