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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své práci zabývá velmi aktuální problematikou, která nebyla dosud šířeji zpracována. Za velmi
cenné považuji zaznamenání osobních zkušeností a postojů respondentů. Práce poukazuje především na úskalí,
s kterými se záchranáři potýkají při výjezdech k umírajícím pacientům, kde cílem intervence není primárně
záchrana života a zdraví.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Studentka potřebovala vedení zejména v počátcích práce, kdy bylo nutné vyjasnit cíl práce a způsob získávání a
zpracování dat. Poté studentka pracovala samostatně. V teoretické části vyjasňuje základní pojmy, v práci
odkazuje na aktuální zdroje.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Při získávání dat i při jejich zpracování pracovala autorka samostatně. Uvedla přepisy rozhovorů i odpovědí na 3
doplňující otázky. Doplnila shrnutí a odpovědi na výzkumné otázky. Postrádám kritickou reflexi (například
možnost generalizace výsledků získaných zkoumáním malého vzorku respondentů) a návrh opatření do praxe.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení
publikační normy
3

Body
celkem

Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na absolventa bakalářského studia, práce je psaná kultivovaným
jazykem s minimem chyb a překlepů. Grafická úprava vykazuje nedostatky v podobě nestandardně velkých
mezer mezi částmi textu (např. str. 16 – 19, 26, 28, 33). Při zpracování odpovědí respondentů bych naopak
doporučila mezerami odlišit otázky a odpovědi.

13

Otázky k
obhajobě:

1. Jaké jsou možnosti supervize a pomoci zdravotnickým záchranářům v prevenci
syndromu vyhoření? Jaká konkrétní opatření ke zlepšení situace navrhujete?
2. Jakým způsobem je podle vás možné zvýšit úroveň vědomostí o paliativní péči u
pracovníků ZS?

Hodnocení celkem: Originální práce, která přináší nový pohled na práci zdravotnických pracovníků ZS.
Doporučuji k obhajobě.
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* 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

