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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    

Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych doporučil věnovat se spíše práci 

posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Větší množství podkapitol činí AP méně přehlednou. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Slohově je teoretická část horší úrovně. Z textu je patrné, že autor pracoval ve větší míře s literaturou, a ne 

vždy vhodně dokázal danou problematiku slohově urovnat. Terminologie je správná, vhodný je český 

překlad latinských výrazů.  

    1           2     3       4 

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

Množství obrázků a grafů je v pořádku, avšak obrazovou přílohu bych směřoval až za závěr.  

    1           2     3       4 

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

  U kapitoly 2.7.2 zřejmě chybí odkaz na literaturu, nebo je autor po farmakologické stránce velice dobře 

informován.     

    1           2     3       4 

 



Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Dle mého názoru by mohlo být použito více zdrojů. Elektronické zdroje v seznamu použité literatury jsou 

uvedeny mimo metodiku VOŠ MILLS.Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych 

doporučil věnovat se spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře 

přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Doporučuji vypustit kapitoly 2.1 a 2.3, jelikož nesouvisí s APPráce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, 

v teoretické práci bych doporučil věnovat se spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP 

je pro čtenáře přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Dostatečné množství kasuistik, avšak doporučil bych více se zaměřit na popis, proč uvedené postupy 

provádíme, a ne jen opsat ,,záznam o výjezdu“.Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické 

práci bych doporučil věnovat se spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře 

přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

V souladu s metodikou VOŠ MILLS.Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych 

doporučil věnovat se spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře 

přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Zcela chybí  diskuze.     

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Bez připomínek Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych doporučil věnovat 

se spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře přínosem.Chyba! Chybný 

odkaz na záložku. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 



      

Rodil jste již někdy v terénu v posádce RZP? 

Co si myslíte o domácích porodech a jejich rizicích pro práci posádek RZP A RLP, které v práci možná mohly 

být zmíněny?Práce se shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych doporučil věnovat se 

spíše práci posádky RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře přínosem.Chyba! Chybný odkaz 

na záložku. 

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:  6. června 2012           Podpis: Jaroslav BartoněkPráce se 

shoduje s názvem a stanovenými cíli, v teoretické práci bych doporučil věnovat se spíše práci posádky 

RZP, avšak i postup práce posádky RLP je pro čtenáře přínosem.Chyba! Chybný odkaz na záložku. 

   


