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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Lucie Benešová 
s názvem: Analýza služebních úrazů u Hasičského záchranného sboru České republiky, rozbor jejich
příčin a efekt rekonvalescence

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)* 20 

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)* 

35 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete údaj, který uvádite ve své práci, že "Služební stejnokroj může nosit jen příslušník HZS
ČR, který musí být označený příslušností k HZS". Jak?

2. Co charakterizují modré slouce v grafu na obrázku 42?

3. Protože sport se významným způsobem podílí na úrazech příslušníků HZS ČR, jaké sporty byste
doporučila a které naopak nedoporučila v rámci fyzické přípravy.

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 splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ zavěrečných prací. Studentka daný úkol zpracovala
se značnou pečlivostí, opakovaně náplň práce konzultovala se školitelem, iniciativně se snažila o její
komplexní zpracování.

Pozitivně hodnotím způsob zpracování odpovědí na vytyčené analýzy využitím statistického testu a i to, že
řadu obrázků nepřevzala, ale sama je jejich autorkou.

Práce je psána dobrou češtinou, bez gramatických chyb, autorka se dopustila pouze drobných překlepů.
Například:
stránka 22, ř. 4 - správně spacího pytle
stránka 68, ř. 6 - správně jednali

Práci považuji za mimořádně kvalitní a studentka prokázala, že by byla schopna zvládnout i doktorské
studium.  

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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