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

30 

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

20 

5. Celkový počet bodů 71 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Navrhněte doporučení týkající se mimořádné události s hromadným postižením osob tak, aby
nedocházelo ke zbytečným komplikacím při spolupráci KZOS se ZZS Středočeského kraje při
mimořádných událostech s hromadným postižením osob.

2. Co je SPIS?

3. Jaké časové období pro aktualizaci TP v ON Kladno by jste navrhovala vzhledem k
demografickému vývoji ve Středočeském kraji?

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

Téma diplomové práce je v současné době velmi aktuální vzhledem k různým hrozbám, jak politickým, tak
průmyslovým. Je potřeba si uvědomit nezbytnost procvičování mimořádných událostí s hromadným
postižením osob a koordinaci všech složek IZS.
v úvodu - slovní spojení ..nebo dopr. nehodu. Ty se na...
Současný stav - živelní pohromy... živelné pohromy
Str. 18 - Vyhláška 55/2011 - není zaznamenána změna vyhlášky 391/2017 -  O činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky 2/2016 Sb.
str.21 ...selhávání drchu...
str. 24 ...jednotlivá oddělní...
str. 25 ... komunikace pomocí vysílaček - využití MATRA?
str. 30 ... oddělných vstupů ...
str. 31 ...osádka sanitního vozu
str. 32 ...psychol. - psychiatr. tým - aktivace SPIS - intervence - interventi
str. 33 ...na vstupu přijmu...
str. 35 ...charakter nemocnice - 1903 - 60 lůžek - 1903 - 2003 žádná specifikace - v reálu až 1000 lůžek
str. 37 ...budova H není sklad zdravotnického materiálu

výjezdová základna --> výjezdové stanoviště

Chyba po formální stránce v kapitole 5. 3. 1. / část 2 - telefonická informace o každém zraněném pacientovi
je zbytečná dle autorky DP - neznalost Zákona 374/2011 Sb., paragraf 6 - součinnost poskytovatelů akutní
lůžkové péče se ZZS - body a., b., c.
ONK nepostupovala s platnou legislativou, autorka DP neodkázala na zákon, jen zkopírovala zprávu z ONK.

Jméno a příjmení: Mgr. Eva Jandová
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Vančurova 1544, Kladno 272 01


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


