
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Michael Šnajdar 
s názvem: Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu
nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu
 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)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 10 

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)* 

7 

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

30 

5. Celkový počet bodů 72 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Které typové subjekty zpracovávají traumatologický plán a z jakého důvodu?

2.  Vysvětlete účel traumatologického plánu zdravotnického zařízení a následně popište postup při
jeho zpracování?

3. Popište význam a dopady zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizové zákon), v platném znění ve vztahu ke zdravotnickému zařízení a následně k problematice
traumatologického plánování? Uveďte aktuální vztah / postavení zdravotnických zařízení v rámci
kritické infrastruktury v podmínkách České republiky?

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

Autor si pro svou diplomovou práci vybral zajímavé a společensky významné téma, které má praktické
dopady na životy a zdraví osob při vzniku mimořádných událostí s hromadným postižením osob.
Předložená práce je přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část a její zpracování odpovídá
stanoveným cílům. Teoretická část je dále rozčleněna do tří kapitol: vymezení základních pojmů, oblast
traumatologického plánování a vymezení oddělení urgentního příjmu. Při stanovení základních pojmů je
řada termínů a použitých zdrojů uvedená nepřesně. V první řadě by zde autor měl uvádět pouze nezbytné
termíny, se kterými pracuje dále v textu, a pro jejich vysvětlení využívat obecné platné zdroje, zejména v
podobě příslušných právních předpisů, popř. obecně uznávaných pramenů (např. odborných
terminologických slovníků apod.). Rovněž autor používá chybné označování právní předpisů. V neposlední
řadě autor místy sice správně cituje uvedený zdroj informací, avšak ve vztahu ke kontextu diplomové práce
působí tato doslovná citace nesourodě až nelogicky. Ryze praktický a přínosný výstup představuje
praktická část této diplomové práce, kde autor analyzoval a následně porovnal tři reálné dokumenty v
podobě traumatologických plánů vybraných zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji, a to nemocnice v
Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Předmětem porovnání byl nejen soulad se
zákonnými požadavky, ale i úroveň zpracování těchto dokumentů a zejména jejich informační hodnota.
Proces komparace byl navíc stižen tím, že některé zdravotnické zařízení disponovali OUP a některá nikoli.
Rovněž i postavení a působnost těchto zařízení je rozdílné. Získané výsledky mohou představovat nejen
pozitivní zpětnou vazbu pro samotná zdravotnická zařízení, ale rovněž i pro celý systém zdravotnictví v
rámci Jihočeského kraje. Z formálního hlediska práce obsahuje drobné nedostatky (překlepy apod.), které
zbytečně snižují celkovou úroveň tohoto díla. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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