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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16 

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)* 

32 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Kolik typů traumatologických plánů lze identifikovat podle současných právních předpisů, kdo a
podle čeho je zpracovává? Jaký je vztah Všeobecné fakultní nemocnice v Praze k těmto
traumatologickým plánům?

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

Tuto diplomovou práci (DP) hodnotím známkou "velmi dobře". Student přistupoval k řešení úkolu po celou
dobu zpracování DP více méně samostatně, s potřebnou pracovní morálkou a reagoval na připomínky
vedoucího DP.
Po stránce formální odpovídá zpracovaná DP požadavkům stanoveným vedením katedry.
Pokud jde o odbornou stránku, jsou v DP drobné nedostatky, vyplývající i z toho, že student byl v průběhu
zpracování nucen se do větší hloubky seznamovat zejména s problematikou krizového řízení a s činností
orgánů krizového řízení, což ve finále zvládl velmi dobře.
Kladem DP jsou provedené SWOT analýzy a identifikace kritických míst v systému činností VFN a návrh
opatření na jejich zlepšení.
Velmi dobře je zpracována také přílohová část DP.
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