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s názvem: Traumatologický plán a Ústřední vojenská nemocnice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

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

26 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak je zajišťován příjem polytraumat ke komplexní superspecializové péči u dospělých pacientů
Ústřední vojenskou nemocnicí?

2. Jaké jsou úrovně traumatologického plánování ve zdravotnictví a jak je zajištěna provázanost v
rámci územních psrávních celků?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autor si zvolil aktuální tématiku ve zdravotnictví a za přemět své práce bylo zvoleno posouzení
traumatologického plánu Ústřední vojenské nemocnice a jeho prověření k uplatnění za mimořádných
událostí.

Obtížnost práce je určena charakterem vybraného zdravotnického zařízení a jeho specifickým postavením v
soustavě poskytovatelů zdravotních služeb; především s jeho předurčením pro Armádu České republiky. Z
toho důvodu je také cíl práce - porovnat obsah traumatologického plánu ÚVN Praha s jeho funkčností při
mimořádných událostech - omezen toliko na působnost nemocnice za mimořádných situací nevojenského
charakteru, přeedevším na roli nemocnice jako traumacentra pro poskytování superspecializované péče o
polytraumata a sdružená poranění prostřednictvím speciaizovaných pracovišť nemocnice.

Vlatní struktura práce koreluje s vytýčeným cílem, skladba jednotlivých kapitol je logická a uzavřená,
sledující jasný směr. S ohledem na specifiku zdravotnického zařízení a možnosti dostupných dat, byla
vhodně použita metoda rozboru pravidel a norem pro traumatologické plánování, vlastního
traumatologického plánu a  pozorování funkčnosti traumatologického plánu v rámci jeho prověření.
Získaná data pak byla zpracována SWOT analýzou za účelem detekce slabých stránek.

Diskuze je vedena racionálně, zabývá se získanými daty a sleduje sumarizaci poznatků v závěru práce.

Autor pracoval ochotně, spolehlivě s aktivním přístupem zvládat dílčí úkoly; vhodně aplikoval vědomosti
získané během studia, zejména v silné teoretické části práce, a i vlastní výstupy práce mají oporu v možné
návaznosti v budoucnu; zejména okamžitý přínos připravenost ÚVN, ale také pro management
traumatologického plánování ve zdravotnictví.

Nevyzrálost skladby kapitoly 3.Cíl práce má kořeny v zadání práce, které sledovalo "předmět práce" a
obsah teoretické a praktické části, rozložení pak na hlavní cíl a dílčí cíle autor pociťoval jako vybočení ze
zadání. V celkovém kontextu BP není tato skutečnost hodnocena jako zásadní.
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