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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Problematika školení v poskytování první pomoci je v současné době velmi aktuální, dosud jsem se však
nesetkal s výukou poskytování PP právě v případech poranění způsobených zvířaty. Proto považuji toto téma za
velmi originální a v době, kdy je kladen stále větší důraz na informovanost lidí velmi aktuální.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka nabízí systematizovaný a ucelený a přehledně zpracovaný pohled na základní body dané problematiky.
Její práce vychází především z domácí literatury, což je vzhledem k tématu, které se vztahuje na naše
geografické podmínky v pořádku. Spektrum literatury je dostatečně široké na to, aby výstupy z ní plynoucí
dosahovaly náležité odborné úrovně. Studentka pravidelně docházela na konzultace.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Studentka si s tématem své práce poradila nad míru dobře. Dotazníkový průzkum byl zpracován velmi vhodně
s ohledem na cílovou skupinu respondentů, a proto i data z něj vycházející můžeme považovat za směrodatná a
použitelná k další práci. Na závěr práce však chybí diskuse a návrh na implementaci zjištěných poznatků do
vzdělávacího systému.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Tato bakalářská práce svým rozsahem plně pokrývá danou problematiku a i po stránce formální a grafické v ní
nenacházím zásadní nedostatky. Po stránce jazykové a stylistické, až na několik drobných připomínek ve
formulování vět a použitých výrazech, je také na odpovídající úrovni. Použité grafy vhodně doplňují text.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1) Jakým konkrétním způsobem byste Vy osobně upravila vzdělávací
osnovy, aby lépe pokrývaly nedostatky, ke kterým jste došla?
2) Jaká byla reakce žáků na dotazník, který dostali?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: Výborně

Datum:

Podpis:

28. 8. 2018
MUDr. Lukáš Rokos

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

