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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Kateřina Ohnisková, DiS. 
s názvem: Porovnání připravenosti poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v ČR k řešení
vybraných mimořádných událostí

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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)* 

9 

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

34 

5. Celkový počet bodů 86 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Z jakých finančních zdrojů může poskytovatel zdravotnické záchranné služby hradit pořízení
osobních ochranných pomůcek pro členy výjezdových skupin?

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". Studentka přistupovala k řešení úkolu po
celou dobu zpracování DP samostatně, s velmi dobrou pracovní morálkou a bezprostředně reagovala na
připomínky vedoucího DP.
Zpracovaná DP odpovídá po stránce formální požadavkům stanoveným vedením katedry.
Pokud jde o odbornou stránku, je zpracovaná DP na velmi dobré úrovni. Studentka mimo jiné dokázala při
zpracování zvoleného tématu využít nabyté znalosti a praktické zkušenosti  z výkonu svého povolání.
Kladem DP je provedená podrobná analýza připravenosti vybraných provozovatelů ZZS k řešení zvolených
typů mimořádných událostí, včetně návrhů a praktických rad na zlepšení dané oblasti.
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