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Hodnotící kritéria:  

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 se stanovenými cíli. .    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je členěna velmi přehledně.  

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Bez výhrad. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Práce je vhodně doplněna fotografiemi, grafy i tabulkami. Obsahuje 16 příloh. 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Citace v textu jsou použity v souladu s Metodikou VOŠ MILLS.  

    1           2     3       4 

 

 

 



Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Bez výhrad. Uvedeny jsou české i zahraniční zdroje. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část práce jasně a přehledně shrnuje celou problematiku leteckých transportů, nejen v rámci LZS, ale 

také repatriační transporty našich občanů ze zahraničí pomocí air ambulancí a linkových letů. Práce pojednává o 

technickém i personálním zabezpečení, o vybavení jednotlivých leteckých prostředků, o finančním zabezpečení a 

také o indikacích jednotlivých primárních, sekundárních i repatriačních letů.   

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části je zpracován dotazník, zaměřený na technické zajištění letů a na indikaci letů LZS při daných 

modelových situacích. V závěru této části je ještě uvedena kazuistika.   

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části práce je odpovídající Metodice VOŠ MILLS. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Osmistránková diskuze sleduje stanovené cíle a je psaná velmi přehledně. Autor uvádí vlastní závěry ke každému 

cíli. Navíc porovnává se zahraničními zdroji jestli LZS opravdu transportuje jen pacienty, kteří mají z takového 

transportu nějaký profit, ať již časový, nebo možnost šetrnějšího transportu. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce shrnuje celou problematiku leteckých transportů. Důležitá je kapitola o indikacích LZS a možného profitu 

pro transportované pacienty. Vlastním závěrem autora je také uvažování o možnosti samostatného vzdělávání  

záchranářů pracujících na LZS.  

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Jak je to s finančním zabezpečením repatriačních letů u pacientů, kteří se na cesty nepojistili či nepřipojistili? 

      

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 
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