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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Leontýna Beranová 
s názvem: Analýza připravenosti nemocnice Kladno na mimořádné události a aktivaci
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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)* 

26 

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

10 

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

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Diplomová práce se zabývá traumatologickým plánem Oblastní nemocnice Kladno a její připravenosti čelit
mimořádným událostem.
Základem teoretické části je zpracování legislativy, krizové připravenosti nemocnic a přidružených témat.
Výsledky zahrnují rozbor traumatologického plánu kladenské nemocnice a následně jeho porovnání s jinými
nemocnicemi Středočeského kraje, které mají rovněž zřízený urgentní příjem, t.j. nemocnice v Příbrami a
Mladé Boleslavi. Závěrem této kapitoly je zpracování proběhlého plánovaného cvičení Oblastní nemocnice
Kladno se složkami integrovaného záchranného systému, které vneslo do práce pohled na funkčnost
traumatologického plánu.
Diskuze rozsáhle shrnuje celou problematiku a porovnává ji i se zahraničními modely.
Práce je celkově hezky zpracovaná, obsahuje požadované náležitosti, plní stanovené cíle a formu.       

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Heřman
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
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