
Posudek oponenta absolventské práce 

Autor práce:  __Jakub  Holeňa ___________________________________________________ 

Vzdělávací program: ________Diplomovaný zdravotnický záchranář 

_____________________________________________ 

Název práce:  _________Příprava zdravotníků pro zotavovací akce, školy v přírodě a jiné akce 

pro děti ____________________________________________ 

Oponent:  _________Soňa Sittová DiS 

____________________________________________ 

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    

 

-----V plné shodě. Hodnocení zcela vyhovující. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          

Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

-Práce je logicky členěna, teoretická i praktická část předkládané AP splňuje metodiku pro psaní 

AP. Autor sice  neočísloval v seznamu použité literatury jednotlivé zdroje na což z pohledu 

oponenta jistě musím upozornit, ale za hrubou chybu to nepovažuji a strukturu a členění 

hodnotím jako zcela vyhovující. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

                            1           2     3 

      4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

-------Autor ve své práci nejen, že  cituje příslušné zákony, ale snaží se i o zjednodušené 

vysvětlení některých s tématem souvisejících pojmů. Terminologie je správně užívána a jazyková 

uroveň je zcela vyhovující. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    1          2     3       4 

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

------Grafické vyjádření výsledků šetření nejen , že je znázorněno grafy, ale je doplněno i 

přehlednými tabulkami. 

Zcela vyhovující 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

    1           2     3       4 

 

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

---K dané problematice je velmi málo dostupné literatury,proto množství citací v předkládané 



práci je minimální. Práci to však v žádném případě neubralo na kvalitě. Ověřila jsem si, že se 

nejedná o plagiát, a že použité citace odpovídají uvedeným zdrojům. Zcela 

vyhovující.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          

Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

-----Zcela vyhovující 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

----------Teoretická část je jasná, přehledná logicky členěná obsahově srozumitelná a může 

sloužit jako manuál pro pořádání školení pro ZZA. Zcela vyhovující v počtu deseti stránek textu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  



---Praktická část zahrnuje dvacet jedna stránek. Autor provedl kvalitní výzkumné šetření z jehož 

závěrů jasně vyplývá s jakými nedostatky ve vzdělání zdravotníků zotavovacích akcí se můžeme 

setkat. Autor své šetření graficky zpracoval a rovněž provedl slovní vyhodnocení, nejen  proto 

praktickou část hodnotím jako zcela vyhovující 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

-----------------10: 21 stránek. V předkládané práci autor slepě neopisuje odbornou literaturu, ale 

absolventskou práci pojal jako motivační pro své další působení při provozování vzdělávání 

zdravotníků. Teoretická čast je v menším poměru oproti praktické a tudíž i zde hodnotím, jako 

zcela vyhovující. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    1           2     3       4 

 

 

Formulace diskuze a závěrů práce 

----------------Bez připomínek, zcela vyhovující. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 



 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          

Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

---------Autor bezpochyby splnil ve své práci všechny stanovené cíle. Přínosem je již samotný fakt, 

že student Jakub Holeňa organizuje školení těchto zdravotníků a svým šetřením si potvrdil, že je 

potřeba v kurzech pro zdravotníky zotavovacích akcí rozlišovat skupiny profesních zdravotníků a 

laiků a koncepci těchto kurzů upravit.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

--Doporučuji práci k obhajobě. Jedná se o tak  kvalitní práci že nemám k obhajobě žádné 

otázky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně                  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 ): Soňa Sittová DiS   souhlasím  

          

 

Datum: ____2.6.2012________________    Podpis:    

________________________ 

         


