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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 

 

 

 

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

Teoretická část má odpovídající úroveň a byla čerpána z českých a zahraničních guidelines platných v 

urgentní medicíně. 

Metodika splnila stanovené cíle a výzkumné otázky, které byly s danými pracovišti stanoveny. 

V diskuzi se podařilo porovnat výsledky publikované v zahraniční i v ČR. 

 

Práce přinesla odpovědi, že: 

• vyšší mortalita u polytraumat záleží spíše na rozsahu a závažností poranění toho pacienta než 

na zlaté hodině; 

• v moralitě nehrál velkou roli způsob transportu pacienta (zda vrtulníkem čí sanitou), ale spíše 

charakter poranění. 

 

Velké díky ze strany vedoucího této práce patří všem 3 zúčastněným pracovištím. Zvláštní poděkování 

patří zejména panu MUDr. Abdulwasya AlMawiri, Ph.D., dále též panu MUDr. Marku Dvořákovi, paní 

MUDr. Janě Berkové a paní Haně Čermákové, kteří nad rámech svých pracovních povinností umožnili 

vznik této práce. 

 

Vedoucí práce si též cení příkladné samostatnosti studenta a jeho snahy jít ve vypracování práce (např. 

ve zpracování podrobné metodiky) za požadovanou úroveň bakalářských prací. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Máte od pracovišť, kde jste práci prováděl, zpětnou vazbu, jak bude prakticky naloženo s Vašimi 

závěry? 

 

 

 

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

 

A 

 

 

 

 

 
Dne: 03.06.2020                                                                                               Mgr. Ondřej Pleskot 

                                  Podpis  

 

 

 


