
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

10

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

37

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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

Cílem diplomové práce byla analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s epidemií onemocnění
Covid-19 v domově pro seniory v Benátkách nad Jizerou. Studentka zde zúročila své dlouholeté profesní zkušenosti,
které získala na pozici pracovníka v sociálních službách ve výše jmenovaném domově pro seniory. Teoretická část
práce  komplexně  popisuje  danou  problematiku.  Cíle  práce  bylo  dosaženo  vhodně  zvolenými  metodami,  a  to
polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci a klienty domova seniorů a následně provedenou multikriteriální
analýzou a SWOT analýzou protiepidemických opatření. Výsledky byly porovnány se současnou situací v objektu a
byla  navržena  doporučení  ke  zlepšení  budoucí  epidemiologické  situace  v  oblasti  protiepidemických  opatření.
Diplomová práce má praktický výstup, je psaná přehledně, neobsahuje gramatické ani pravopisné chyby. Formální
stránka je na vysoké úrovni.
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