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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 je ve shodě se stanoveným cílem.
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Struktura a členění práce
Práce je přehledně uspořádaná.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Drobné chyby a překlepy se vyskytují spíše ojediněle.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Zpracování grafů je spíše nadprůměrné, zároveň oceňuji nápad s brožurou pro záchranáře zaměřenou na prevenci
alkoholismu.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Student přistupoval k řešení tématu samostatně, iniciativně přicházel s nápady, při zpracovávání se nedostával
do časové tísně, to se odrazilo na kvalitě výsledné práce.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Autor použil 15 monografi, 13 seriálových publikací a 7 internetových zdrojů.
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Zhodnocení teoretické části práce
V teoretické části práci vysvětluje, co je alkohol a jaké má účinky na organismus. Pozornost věnuje nejčastějši
řešeným zdravotním problémům pacientů v podnapilém stavu. Dále se věnuje alkoholismu a zdůrazňuje i
problematiku stresu a jeho zvládání .
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Zhodnocení praktické části
V praktické části vyhodnocuje dotazníkové šetření určené zdravotnickým záchranářům. Výsledky přehledně uvádí
v grafech a tabulkách, zvlášť oceňuji kapitolu 3.4, ve které provedl celkové zhodnocení získaných výsledků.
Slabinou je, že autor nestanovil hypotézy.
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Poměr teoretické a praktické části
20 stran teoretické části a 17 stran praktické části je v souladu s metodikou školy.
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Formulace diskuze a závěrů práce
V diskuzi i závěru autor ukázal, že dané problematice rozumí že je pro ni osobně zapálen. Formulace těchto částí
práce je spíše nadprůměrná.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Za přínosné považuji skutečnost, že zpracoval téma, které je aktuální, zajímavé a přitom nové, při jeho
zpracovávání se ukázalo, že se nabízí celá řada možností, jak výzkum dále rozvinout.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Jaký výsledek svého šetření považujete na nejzajímavější a který Vás nejvíce překvapil?
Budete se zvolenou problematikou dále v praxi zabývat? Na co konkrétně byste se v dalším výzkumu zaměřil?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

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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