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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)* 15 

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)* 

6 

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

35 

5. Celkový počet bodů 86 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou má autor představu o dalším vývoji legislativních předpisů a doporučení směrem k navázání
a sjednocení postupů všech ZZS v ČR?

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

Tématika spolupráce zdravotnické záchranné služby s vybranými složkami IZS má bezesporu svůj základ ve
schopnosti spolupráce jednotivýchh záchranných služeb kraje a tedy jejich připravenost je z hlediska
připravenosti IZS na hromadným výskyt postožených osob klíčová. Je proto vyhodnocování připravenosti
zdravotnických záchranných služeb úkol trvalý a kontinuální.

V prostředí legislativní regulace připravenosti základní složky IZS - zdravotnické záchranné služby - je
provázanost legislativních norem a vnitřních předpisů a prováděcích aktů zásadního významu a dostupná
metodika umožňující porovnání jednotlivých záchranných služeb v rámci České republiky je zřetelně
potřebná. Východiskem pro tuto volbu je skutečnost, že problematika zapracování postupů legislativních
norem a doporučení do interních předpisů poskytovatelů zdravotických záchranných služeb, není
předmětem dostupných zdrojů, ani odborných studií.

Cílem DP bylo za pomocí zvolených kritérií sledovanou provázanost dokumentů posoudit a jako nástroj byla
použita aplikace Ověřovacího dotazníku pro odezvu nemocnic na mimořádné události, Brno 2012 metodou
Checklistu a komparace dat u vybraných poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Pro vlastní práci
bylo stanoveno 13 základních kritérií aplikovaných za 6 dokumentů řešících mimmořádné události s
výskytem hromadné postižení osob. Získaná data jsou pak komparací zpacována formou tabulek.

Přístup autora k řešení úkolu byl příkladný, iniciativní s vysokou dávkou soběstačnosti a vstřícné ochoty při
plnění dílčích úkolů. Struktura práce je přehledná, členění kapitol odpovídá sledovanému cíli a obsahově
pokrývá potřebný objem inforamcí a dat. Praktická část práce vykazuje rozměrný osobní podíl autora na
prováděném šetření, opírající se o dostupná data příbuzných prací, zejména v diskuzi. Závěr práce,
potvrzující rozdílnosti v přístupech sledovaných poskytovatelů záchranných služeb, má odpostatněné
uplatnění pro budoucnost ze strany managementu zdravotnických služeb, a v kontextu s unifikací dalších
základních složek IZS podtrhuje význam sjednocení postupů i unifikace ZZS nejen pro vnitřní potřeby IZS,
ale i pro vnitřní potřebu zdravotnického záchranného systému.

Jako kosmetická vada působí stylistika textu ( např. str. 89 poslední odst.: "Ač je to názor několik starý ...";
str. 90 v druhém odst.: "...Prahy si upravila až samotou strukturu ...", atd.), která však nesnižuje celkovou
hodnotu praktické části práce.
Přenos metodiky komparace a checklistu do odborného prostředí (publikace, semináře, konference) by byl
vhodný.
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