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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Hana Brezovská 
s názvem: Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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)* 

10 

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

30 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Mají poskytovatelé akutní lůžkové péče povinnost účastnit se přípravy (např. cvičení) na řešení
mimořádných událostí a krizových situací ?

2. Lze jejich účast na přípravě (ad otázka 1) nějakým způsobem vyžádat či nařídit ? Kým ?

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

Celková struktura práce je dobře přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V teoretické části by
neškodilo více se věnovat tématu vlastní evakuace poskytovatele akutní lůžkové péče. V práci je několik
drobných faktických chyb, které ale nijak výrazně nesnižují kvalitu práce. Např. na základě novelizace
zákona č. 239/2000 Sb. o IZS se za krizových stavů stávají ostatní složkou IZS ti poskytovatelé akutní
lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. V původním znění , jak se uvádí v práci, se toto týkalo
pouze zařízení na úrovni fakultních nemocnic. Závěry vzešlé z praktické části práce jsou dle mého názoru
lehce zavádějící, nicméně oceňuji individuální přístup k tématu.
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