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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  MUDr. Robin Šín 
s názvem: Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické
záchranné služby
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

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

30 

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)* 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 100 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak byste řešil nápravu poměrně alarmujících zjištění o deficitu znalostí traumaplánů?

2. Jak se díváte na systém vzdělávání v oblasti urgentní medicíny u lékařů? Co byste navrhoval ke
zlepšení? Jaký máte názor na požadované kompetence?

3. Jak se díváte na systém vzdělávání u nelékařů v oblasti urgentní medicíny? Co byste navrhoval ke
zlepšení? Jaký máte názor na požadované kompetence?

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 komentář  

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



Komentář

Přehledná obsažná práce, po dlouhé době jsem oponovanou práci četl s radostí. Komplexní pojetí
problematiky je předpokladem využití práce s malými úpravami i jako monografie či učebnice.

Práce obsahuje závažná zjištění získaná vyhodnocením testů. Poukazují na velký význam pravidelných
cvičení a přezkušování. Toto se však špatně zajišťuje v personálním nedostatku záchranných služeb.
       

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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