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Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          

Nevyhovující 
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Struktura a členění práce  

--------------Struktura a členění práce je logické, přehledné a naprosto precizní. Autor přistupoval 

k psaní této práci velmi pečlivě a svědomitě, což se odráží  ve všech částech této práce. 
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

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

Grafické zpracování v procentuálním hodnocení a příslušné tabulky s absolutními čísly bylo jistě 

pro autora velice náročné. Z pohledu vedoucího práce grafické zpracování hodnotím jako velmi 

zdařilé a  zcela vyhovující ----- 

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

---- 

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

----- 
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce 

--Student Jan Žoha byl pilný a svědomitý, konzultoval jednotlivé kapitoly a vzhledem ke 

skutečnosti , že kvalitní odborné literatury na téma diferenciální diagnostiky spinálního 

traumatu a  k obtížnosti zvoleného  tématu (neboť stále trvají spory renomovaných 

odborníků na téma léčby spinálních traumat a doporučené postupy se liší v jednotlivých zemích) 

odvedl student Jan Žoha velice kvalitní absolventskou práci. Spolupráce byla vynikající, 

připomínky respektoval a na své práci pracoval průběžně.  
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

---------------------Použité zdroje jsou dostatečné a jejich označení v textu souhlasí. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretickou část tvoří třicetčtyři stránek. Úvodní kapitoly zabývající se anatomií jsou pro tento 



druh práce nezbytné, nicméně student slepě neopisoval odbornou literaturu , ale volil to 

podstatné a nejdůležitější. Jednotlivé kapitoly přehledně informují o jednotlivých stavech se 

kterými se záchranáři na místě události mohou setkat . Závěr teoretické části je zaměřený právě 

na diferenciální diagnostiku. Teoretická část je velice kvalitní . Zcela vyhovující 
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Zhodnocení praktické části  

----------------Praktická část v rozsahu osmnácti stránek. Autor v praktické části provedl sběr dat a 

zároveň dotazníkové šetření. Provedl stanovení a vyhodnocení hypotéz . Práce se statisticky 

malými čísly slouží pouze k účelům této AP a autor i zde odvedl kvalitní práci. Hodnotím zcela 

vyhovující 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poměr teoretické a praktické části  

------------------------34:18 Autor volil velikost grafů a tabulek velice racionálně, tudíž nedošlo k 

navýšení počtu stran praktické části. Obsahově praktická část splňuje stanovené požadavky na 

AP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Formulace diskuze a závěrů práce 

-------Student v závěru i diskuzi popisuje veškerá úskalí, která mu volba tohoto tématu přinesla. 

Aktuálnost tématu je vysoká a student ve své práci splnil stanovené cíle. 

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

-------------zcela vyhovující 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

---------Tato práce je svým rozsahem a svojí kvalitou vhodná nejen pro studenty, ale i pro 

zkušené záchranáře. Tato absolventská práce je jasným, přehledným průřezem problematiky 

spinálních traumat řešených posádkou nelékařských zdravotnických pracovníků. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

---Student Jan Žoha vypracováním této AP potvrdil, že pokud student oboru diplomovaný 

zdravotnický záchranář má o tuto práci zájem, přistupuje ke svým povinnostem s nadšením 

,oplývá dostatečnou dávkou pokory je schopen předložit k obhajobě kvalitní a pečlivě 

zpracovanou absolventskou práci. Byla radost spolupracovat se studentem Žohou a obhajobu 



přenechám čistě v jeho režii, neboť jsem přesvědčena, že i zde splní požadovanou úroveň. 
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Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru 

jednotlivých dílčích kritérií. 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře      

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ): Soňa Sittová DiS  souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: ___02.06.2012_________________    Podpis:    

________________________ 

         


