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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Tomáš Chlapec 
s názvem: Analýza připravenosti zdravotnických záchranářů k zvládání hromadného neštěstí

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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)* 

30 

5. Celkový počet bodů 80 

* 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

Téma práce je vzhledem ke zvyšujícímu se počtu mimořádných událostí aktuální. Ocenit lze aktivní zájem
studenta o zpracovávanou problematiku i jeho aktivitu v rámci které se zúčastnil dvou taktických cvičení
zaměřených na hromadné postižení osob (Mefisto 2017 a Rozvadov 2018) a obsah jednotlivých kapitol a
podkapitol diskutoval s pracovníky oddělení krizového řízení zdravotnické záchranné služby.
Diplomová práce je zpracována v dostatečném rozsahu a členěna dle požadavků fakulty a obecných
pravidel úpravy závěrečných prací. Teoretická část se zabývá poskytovateli zdravotnické záchranné služby,
jejich krizovou připravenosti a činností při mimořádných událostech s hromadným postižením osob.
Traumatologický plán je v teoretické části představen z pohledu legislativních i praktických požadavků a to
v odpovídajícím rozsahu. Pozornost je věnována personálnímu zabezpečení poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby a legislativnímu ukotvení jejich vzdělávání a činností při při mimořádných událostech s
hromadným postižením osob.
Praktická část je zpracována formou anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány na
více pracovištích poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a jako respondenti byli zapojeni členové
výjezdových skupin všech zdravotnických povolání.
Cíle práce, tak jak byly stanoveny, se podařilo v plné míře naplnit. Hypotézy byly jasně formulovány a
pomocí analýzy dat byly buď verifikovány nebo falzifikovány.
Na základě analýzy získaných dat autor práce zpracoval SWOT analýzu, ze které vyplývají vhodná
doporučení pro praxi.
Pozitivně lze ocenit zpracování diskuze, která je pečlivě zpracována a přináší komparaci s výsledky a
názory  jiných autorů. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 80 body, což odpovídá hodnocení velmi
dobře.     

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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