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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta: Bc. Jana Hanžlová
s názvem: Krizová připravenost zdravotnického operačního střediska jako prvku kritické
infrastruktury
Kritéria hodnocení diplomové práce

Počet
bodů

1.

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

28

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)*

6

4.

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

36

5.

Celkový počet bodů

88

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Poslouží Vaše výsledky ke zlepšení situace na ZOS příslušných ZZS?
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

Předložená diplomová práce obsahuje detailní analýzu stavu připravenosti zdravotnických operačních
středisek ZZS Plzeňského a Karlovarského kraje, na základě které autorka navrhla konkrétní opatření
využitelná v praxi.
V práci se vyskytují drobné nedostatky formálního charakteru, včetně gramatických chyb a stylistických
nepřesností, což je důvodem sníženého hodnocení. Informace k jednotlivým použitým metodám obecného
charakteru by měly být uvedeny v metodice. Domnívám se, že je špatně uveden vzorec pro výpočet rizika
na str. 54, včetně odkazu u obr. 5, kde autorka uvádí zdroj vlastní.
K přehlednosti by také přispělo, pokud by autorka uváděla v textu odkazy na tabulky či obrázky (jsou jen
někde).

Jméno a příjmení: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
Organizace: Zdravotně sociální fakulta JU, Katedra radiologie,
toxikologie a ochrany obyvatelstva
Kontaktní adresa:


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

