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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta: Bc. Michaela Prokůpková
s názvem: Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice
Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

30

2.

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

15

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)*

20

5.

Celkový počet bodů

73

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Jaký je rozdíl mezi Plánem krizové připravenosti Pardubické krajské nemocnice a
Traumatologickým plánem Pardubické krajské nemocnice ?
2.
3.
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

Práce je zaměřena na využití dostupných nástrojů analýzy funkčnosti dokumentů nemocnice pro případ
potřeby zvládat zvýšený přísun obětí mimořádných událostí. Byl proto využit SW program Riskan a SWOT
analýza, umožňující porovnat využití dat z krizového a havarijního plánu kraje a pracovat s vlastními daty.
Z hlediska vyváženosti jsou obě části - teoretická a praktická - účelně porovnány, nosnou částí práce je
návrh traumatologického plánu podle dostupných a zjištěných dat, včetně porovnání se stávajícím
dokumentem, a návrhem metodiky pro tvorbu TOP nemocnic.
V těchto bodech je patrný osobní podíl autora a jeho zájem o problematiku, který je mimo jiné promítnut i
do vedené diskuze, která je věcná a akceptující dosažené výsledky šetření.
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