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V hodnoceni využijte slovnl vyjádřeni s respektovánlm charakteru a zaměřeni práce 
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce ~ 
Autorka si vybrala i v současném 21. století stále akt11álni téma infarktu myokardu. Práci hodnotím Jako 
prinvsnou. 
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled ~ 
domácích i zahraničnich literárnich pramenů L.::.!.J 
Autorka při psaní bakalářské práce projevila samostatnost a schopnost orientovat se v dané problematice. 
V teoretické části autorka široce rozebírá diagnózu infarktu myokardu - od anatomie, fj,ziologie srdce, 
příznaků, rizikových faktorů až po léčbu a možné komplikace i,ifárktu myokardu. Autorka pracovala 
s dostatečným množstvím odborných literárních zdrojů. Práce je na vysoké odborné úrovni. 

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 

Autorka odborný problém zvládla nadprůměrně. V praktické části interpretuje výsledky výzkumného šetření ze 
vzorku 2300 respondentů. Na bakaláfskou práci je tento počet nevídaný, proto Jej oceňuji. 
Práce je napsána srozumitelně a přehledně. 

[I] 

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, [I] 
dodržení publikační normy I 
Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována a rozsah je zcela dostačující. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: 

Znáte místa ve svém okolí, kde najdete automatizovaný externí defibrilátor? 

Jaká zkouška se provádí před přístupem do radiální tepny? 

Hodnocení celkem: Doporučuji- Red&peruóflji k ebhajebě 

Návrh klasifikace práce: 

Výborně 

Datum: 

Podpis: 17 'l-vfí 
• nehodící se vymažte nebo škrtněte 

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE 
13 a vice Výborně Minimálně dva body v každé položce 
9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka 
5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 


