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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
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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)* 

30 

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

38 

5. Celkový počet bodů 96 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. V čem spatřujete hlavní rozdíly mezi jednotlivými systémy, případně vidíte možnosti jejich
sbližování nebo naopak považujete za lepší vytvořit systém "na míru" podle charakteru práce
jednotlivých složek (ZZS, PČR a HZS)?

2. Co byste navrhla pro zlepšení SPIS ve zdravotnictví?

3. Považujete za potřebnější nabízet podpůrné služby spíše v terénu (ZZS, případně ostatní složky
IZS) nebo vidíte potenciál pro využití i ve zdravotnických zařízeních?

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

Studentka pracovala velmi iniciativně, systematicky a výborně zvládla i teoretickou část a práci s
literárními zdroji.
Na výzkumné části oceňuji zejména to, že použitím více metod se snažila o hlubší porozumění problému
prevence dopadů nadměrné psychické  zátěže u zaměstnaců a příslušníků složek IZS. Zkombinovala
dotazníkovou studii a SWOT analýzu jednotlivých systémů péče a pro lepší pochopení provedla i několik
strukturovaných rozhovorů, takže použila i metodu kvalitativního přístupu.
Autorka sama má s tímto systémem jako vyškolený aktivní poskytovatel a člen SPIS (Systém psychosociální
intervenční služby) praktické zkušenosti, může díky tomu lépe pochopit silná a slabá místa jednotlivých
systémů péče.  

Jméno a příjmení: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Organizace: ZZS Středočeského kraje - Kladno
Kontaktní adresa: Vančurova 1544, Kladno 272 01


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


