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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kalová Jméno: Eva Osobní číslo: 473910
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce:
Analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií onemocnění
Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče Benátky nad
Jizerou, p. o.

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

8

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

36

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká byla motivace pro výběr tématu?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Diplomovou práci na téma "Analýza protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 v
domově pro seniory v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou, p. o. paní Bc. Evy Kalové, hodnotím
jako přínosnou. Autorka prokázala znalost dané problematiky. Diplomová práce obsahuje nejen aspekty teoretické,
ale i konkrétní praktický význam pro řešení obdobných situací v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Cíle i závěry diplomové práce si odpovídají.

Celkově práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
Organizace: Domov seniorů Mšeno, p.o.
Kontaktní adresa: Boleslavská 451
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