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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Lucie Benešová 
s názvem: Analýza služebních úrazů u Hasičského záchranného sboru České republiky, rozbor jejich
příčin a efekt rekonvalescence
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

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)* 

8 

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

37 

5. Celkový počet bodů 89 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte rekonvalescenci z hlediska medicínskeho. V čem tkví její význam pro jedince a pro
společnost?

2. Specifikujte činnosti způsobující úrazy mimo výjezd. Proč od r.2014 narostl jejich počet v r.2017 ?
(tab.str.44)

3. Vysvětlete rozdíly struktury příčin úrazů příslušníků HZZ v ČR a SR. Jaká je dle vašich analýz
prognóza vývoje v ČR ?

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

Práce příslušníků HZZ je pro každou společnost moderního typu jedním z nejpodstatnějších faktorů,
určujících potenciál možné pomoci v kritických situacích. Dnes jsou to nejenom požáry, ale celé spektrum
rizik, které fungování společenských systémů jako takých s sebou přináší. I to je jeden z důvodů, proč je
velice záslužné věnovat pozornost těmto ůtvarům a to jako jedinců, tak i celků, analyzovat rizika jejich
činnosti, eliminovat jich na minimum a předcházet jejich vzniku vhodnou prevencí. Téma práce považuji za
velice aktuální a vhodně zvolené.
Problematice úrazů obecně je věnováno čím dál, tím více pozornosti, protože náklady, související s jejich
léčením i odškodňováním, ochudobňují společnost o prostředky, které by bolo vhodnější využít jiným
způsobem.
Autorka svojí analýzou a podrobným statistickým vyhodnocením sledovaných parametrů podává aktuální
obraz jako i výhledové tendence do budoucna, vytváří dobrý informativní základ pro rozhodovací i
plánovací procesy. Vysoce pozitivně je možné hodnotit část Diskuse, kde autorka vysoce profesionálním
způsobem porovnává údaje z různých států a nepřímo tak posunuje možnosti řešení problémů v ČR z roviny
věcné do roviny intelektuální - přemýšlení nad tím, jak skutečně zamezit nejenom nárůstu, ale vůbec vzniku
těchto událostí. K pozitivám práce patří i velice přehledné grafické zpracování získaných údajů.
Možná by stálo za řeč jenom zamyslet se nad formulací věty na str.59: cit: " Nejčastěji poraněnou horní
končetinou bylo rameno."....
Prácu hodnotím B a doporučuji k obhajobě.      

Jméno a příjmení: MUDr. Ján Hrdý
Organizace: Rehab.klinika Malvazinky-Praha 5
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


