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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Slovák 
s názvem: Analýza možností a způsobů evakuace Uherskohradišťské nemocnice

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

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

5 

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

35 

5. Celkový počet bodů 75 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište a zhodnoťte spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. v rámci získávání
relevantních informací.

2. Kde vidíte slabé stránky (rizika) případné evakuace? Vysvětlete.

3. Probíhala by evakuace nemocnice stejným způsobem i za nepříznivého počasí (krupobití, sníh,
déšť)? Popř. navrhněte místa shromaždišť.

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 poskytuje v úvodních kapitolách (teoretické části) základní přehled o dané problematice,
včetně uvedení druhů evakuace a jejich popisu. Dále se student zabýval současným stavem i historií
Uherskohradišťské nemocnice a.s., kdy se zaměřil na mimořádné události (povodně), které nemocnici
zasáhly v minulosti.
Pozitivně hodnotím řízený rozhovor s ředitelem nemocnice a zpracování multikriteriální analýzy modelové
mimořádné události a dotazníkové šetření.
Diplomová práce je v textu vhodně doplněna vlastními fotografiemi, obrázky, tabulkami a grafy.
Jako nedostatky práce hodnotím formální úpravu, gramatické a stylistické chyby.
I přesto však práci doporučuji k obhajobě.     

Jméno a příjmení: Ing. Jan Hrdý
Organizace: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Kontaktní adresa: J.E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště


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


