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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Filip Ondruš 
s názvem: Standardizace postupů zdravotnické záchranné služby při zřizování stanoviště
přednemocniční neodkladné péče při hromadném postižení osob
 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)* 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)* 

5 

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

39 

5. Celkový počet bodů 92 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké bude další využití výsledků této práce?

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

Teoretické základy práce obsahují zhodnocení současných postupů a přístupů zdravotnických záchranných
služeb v České republice k řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Z tohoto
zhodnocení vyplývá nejednotnost doporučovaných postupů, na níž autor trefně reaguje výzkumem v
praktické části práce. Výzkumné šetření je kvalitně a detailně zpracované. Slabou stránkou práce jsou
časté gramatické a stylistické chyby.

Cíl diplomové práce byl splněn a výsledky jsou vhodným podnětem pro řešení nedostatků v přípravě a
řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob.    
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