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Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se shoduje s cíli, ovšem s názvem práce jen zčásti, neboť autorka sice poskytla 

výsledky dotazníkového šetření, ovšem vlastní zhodnocení komparace chybí. Cíle jsou 

stanoveny reálně a byly splněny s výhradou k použitým výzkumným postupům, viz odstavec 

praktická část.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 
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Struktura a členění práce  

Práce je členěna obvyklým způsobem. V obsahu bych doporučila  konkrétněji pojmenovat kapitoly  2.1.1 a 2.1.2, 

tedy že se jedná o českou problematiku, zvláště v případě komparace s jinou zemí.  
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální i jazyková úroveň této absolvenstké práce je odpovídající požadavkům školy.Terminologie není vždy 

užita správně viz odstavec teoretická část.  
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafické zpracování je dle zprostředkovatele výzkumného šetření viz metodika. Grafy jsou přehledné. Přílohy 

vhodně upřesňující teoretické poznatky.  
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Autorka využila číselné citace,citace jsou uvedeny pod některými odstavci. 
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Studentka použila k vypracování práce 35 monografií, 1 periodikum a 6 internetových zdrojů. Počet je 

chvályhodný, stejně tak použití zahraničních pramenů. 
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Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické části studentka popisuje vzdělávání záchranářů v České republice a na Krétě, ovšem řada poznatků 

není uvedena správně dle citovaných platných zákonných předpisů nebo zavádějícím způsobem. Např. v České 

republice také nejsou zdravotní sestry vzdělávány na středních školách, dokonce obor zdravotní sestra podle 

terminologie již jako studijní obor  není. Vzhledem k přesunu vzdělávání zdravotnického personálu na vyšší a 

vysoké školy, již není správné označení střední zdravotnický personál ale nelékařský, kam mimochodem patří řada 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a nejedná se zdaleka jen o např. sestry nebo záchranáře s vysokoškolským 

vzděláním jako navýšeného vzdělání, ale o obory, kde nelze kvalifikaci získat právě bez vysoké školy, např. 

psycholog atd. V práci dále chybí vrámci vzdělávání českým i krétských záchranářů celoživotní vzdělávání, neboť 

nejen vystudování školy je podmínkou pro profesi záchranáře. Nesouhlasím pouze s objektivitou skórovacích 

systémů, např. zmíněné hodnocení bolesti je založeno na subjektivním měření samotným pacientem.Postrádám 

dále jasné uvedení, zda jednotlivé systémy jsou na Krétě známé (vyučované) a v praxi dle předpisů povinné.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V metodice a postupu výzkumné činnosti není uvedeno, kde na Krétě byli respondenti osloveni a v jakém časovém 

rozmezí. Stejně tak to platí pro české respondenty. Nelze považovat výsledky za validní. Není jasné, zda Kréťané 

vědí o jednotlivých skórovacích systémech, zda byly vzděláváni v této problematice. Nerozumím věkové hranici u 

respondentů 18 let, jelikož se nelze stát v tomto věku sestrou nebo dokonce záchranářem. Navíc je nevhodné 

hodnotit dohromady znalosti sester, záchranářů a lékařů, zvláště pokud podíly nejsou vyrovnané ani mezi 

jednotlivými skupinami ani podle zemí původu. Takovéto hodnocení vyžaduje dvou či více stupňové statistické 

třídění dat. Což nebylo provedeno. Studentka si sama zbytečně práci nastavila těžší a potom nedosáhla 

odpovídajících  výsledků.  Proto by bylo vhodnější oslovit pouze skupinu záchranářů, eventuelně zvlášť skupinu 

sester nebo lékařů ale nevyhodnocovat společně. Navíc není uvedeno u sester a lékařů, jaká je jejich specializace, 

zda pracují se zmíněnými systémy (např.oční, gynekologieatd. minimálně ????). Od tohoto se odvijí správnost 

výzkumu a objektivnost výsledků. Dalším nejasným parametrem je" využívání" schémat, je myšleno využíváno 

jako předpisem určeno k využívání nebo skutečně prakticky používáno. Je tedy sporné, jak jednotliví respondenti 

si tuto možnost vysvětlili.Vzhledem ke komunikaci v cizím jazyce a možnostem prezentace jednoltlivých 

skorovacích systémů v jednotlivých zemích jiným způsobem, by bylo vhodnější provést jednoduchý předvýzkum 



právě na Krétě, než studentka přistoupí k vlastnímu šetření. V dotazníku v otázce o délce praxe zcela vypadla 

délka praxe 2 roky a 11-14 let.   
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Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části odpovídá požadavkům na absolvetskou práci. Teoretická část obnáší 21 stran a 

praktická 54 stran. 
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Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskusi či závěru chybí vlastní zhodnocení výsledků, názor studentky na zjištěná data, předpokládané nebo 

potvrzené důvody výsledků. 
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je svým zaměřením a smyslem inovativní, neboť vykazuje známky pokusu o vědecký počin, ovšem nelze 

výsledky považovat za zastupitelné vzhledem ke způsobu zpracování. 

Je patrný zájem studentky na tomto tématu, ovšem čísla je potřeba nejen nashromáždit ale také dobře setřídit. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Práci doporučuji k obhajobě. 

Pro obhajobu volím následující otázky: 

1. Jaký vidíte rozdíl mezi znalostmi skórovacích systémů mezi záchranáři v České republice a na Krétě? 

2. Jaký je současný stav vzdělávání záchranářů na Krétě, fungují kurzy nebo specializované školní obory? 

 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 28.8.2015      Podpis:         

  


