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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 s názvem i stanovenými cíli. Studentka si zvolila pro svou
absolventskou práci velmi zajímavé a úzce zaměřené téma. Stanovila si reálné,
přiměřené cíle, které se jí podařilo v teoretické nebo praktické části splnit.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou
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Nevyhovující
4

Struktura a členění práce
Práce je členěna obvyklým způsobem dle doporučení školy. Studentka velmi podrobně strukturovala text zejména
v teoretické části, čímž se obsah (str.4 a 5) stal přehledným pro hledání jednotlivých typů poznatků.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Formální úprava odpovídá požadavkům absolventské práce. Nevyskytují se výrazné terminologické nebo
gramatické chyby. Občasně jsou interpunkční znaménka použita nesprávně.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Jelikož autorka volila pro zpracování výzkumné části své práce uvedení několika kazuistik, nepoužila žádné
statistické tabulky ani grafy. Přílohy jsou vhodné, doplňují text v teoretické části i s odpovídajícím odkazem.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce

4

Studentka zpočátku konzultovala s dostatečným předstihem ještě v druhém ročníku, ovšem posléze ve
třetím ročníku nebyla spolupráce tolik plynulá a navazující v jednotlivých období vypracování teoretické
nebo praktické části dle předloženého harmonogramu.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Studentka použila číselný způsob citací. Citace je uvedena v souladu s metodikou školy i ČSN. Citace jsou
většinově jednozdrojové a u některých kapitol jen na konci.

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou

Vyhovující s výhradou
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Nevyhovující
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Použité zdroje jsou na patřičné odborné úrovni, jsou zastoupeny monografie, periodika i internetové zdroje.
Celkem je uvedeno 17 literárních zdrojů.
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Zhodnocení teoretické části práce
V teoretické části autorka popisuje charakteristiku práce horské služby v ČR. Kompetence zaměstnanců a
možnosti spolupráce při ošetřování raněných. Zajímavé jsou kapitoly o jednotlivých členech horské služby, o
poslání horské služby a její historii. Velmi specificky a prakticky jsou uvedeny transportní prostředky a jiné
zdravotnické vybavení specifické pro ošetření úrazů v zimním a letním období na horách.
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Zhodnocení praktické části
V praktické části jsou uvedeny čtyři kazuistiky, přičemž každá je zaměřena na jiný typ úrazu. Každá kazuistika
má dostatečnou anamnézu i současné vyšetření v PNP a taktéž následné ošetření ve zdravotnickém zařízení.
Správně studentka zařadila celkové zhodnocení jednotlivých kazuistik s upozorněním na možné komplikace
nebo chyby nebo jen možnost jiného postupu.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části odpovídá požadavkům školy. Teoretická část skýtá 23 stran a praktická
část 13 stran.
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Formulace diskuze a závěrů práce
V diskusi autorka uvedla shrnutí své práce s přidáním vlastního názoru o práci horské služby. V závěru
uvedla splnění cílů.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Práci doporučuji k obhajobě s odpověďmi na následující otázky:
1. Jak by se dala vylepšit spolupráce mezi horskou službou a záchrannou zdravotnickou službou?
2. Jak by se dalo předejít úrazům na horách v letním období?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně

Velmi dobře

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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