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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

Bod
y
0-4

1

Hodnocení volby tématu (relevance k oboru), originalita

4

Téma je gaspingu jako prognostického markeru při zahájení neodkladné resuscitace je
zvoleno vzhledem k oboru více než vhodně. Na poli závěrečných prací jde i o originální
námět.
2
Hodnocení formulace cílů práce, jejich naplnění

4

Stanovené cíle jsou formulovány jasně a přehledně a byly beze zbytku naplněny.

3
Hodnocení metodologie práce, zpracování a interpretace výsledků

4

Teoretická část je dobře zpracována, má dostatečný rozsah. Ke zpracování dat a naplnění
cílů v části výzkumné byla zvolena vhodná metoda. Výsledky jsou zpracovány přehledně jak
v textu, tak i graficky. Diskuse je dostatečně obsáhlá, závěry zkoumání jsou porovnány se
závěry příslušných studií na toto téma, a to včetně zahraničních.

4

Hodnocení práce se zdroji, citování a formální stránky práce

3

Práce je po formální stránce vypracována příkladně. Text je kvalitní, čtivý, bohužel se v něm
vyskytují chyby v interpunkci a ojediněle i v gramatice. Zdroje jsou dobře citovány, množství
z nich je i cizojazyčných, nechybí základní resuscitační guidelines.

5

Hodnocení přínosu pro praxi

3

Body
celkem

Znalost zkoumané problematiky je v praxi nezbytná, postrádám ještě konkrétní doporučení
pro praxi.

18
Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1) Jsou podle Vás znalosti laické veřejnosti v teorii a především
praktickém provádění KPR dostatečné?

Hodnocení celkem: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: Výborně
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
17 a více
Výborně
13 až 16
Velmi dobře
9 až 12
Dobře
8 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

