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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)* 

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19 

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)* 

38 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak často probíhá (pokud) nácvik evakuace poskytovatele akutní lůžkové péče fakultního typu, u
kterého pracujete jako zdravotnický záchranář na oddělení urgentního příjmu?

2. Jaké jsou podle Vás důvody nedostatečné připravenosti poskytovatelů akutní lůžkové péče na
provedení evakuace zařízení?

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

Studentka vypracovala diplomovou práci na velice zajímavé a stále aktuálnější téma. Způsobem a rozsahem
zpracování bylo dodrženo její zadání.
Tato závěrečná práce ve své teoretické části velice přehledně a dostatečně zpracovává problematiku
poskytovatelů zdravotních služeb a evakuace a to z pohledu všeobecného, tak i přímého představení
možností evakuace zdravotnického zařízení.
V praktické části je pomocí dotazníkového šetření zjišťována krizová připravenost poskytovatelů akutní
lůžkové péče v kraji a to včetně připravenosti k provedení evakuace zařízení. Zjištěné výsledky jsou svým
způsobem varující. V diskuzi je porovnáním s obdobnými pracemi zjištěno, že situace není ideální ani v
jiných krajích České republiky.
Práce je velice přínosná, jelikož provádí analýzu krizové připravenosti významného článku zdravotnického
systému kraje a porovnáním s dalšími kraji dochází k závěru, že připravenost na evakuaci je nízká. S tímto
se vedoucí práce plně ztotožňuje.
Práci hodnotím jako velice zdařilou, uděluji známku A (výborně) a doporučuji k obhajobě.       
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