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POSUDEK VEDOUCÍHO 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

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

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

8 

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. 

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

Diplomová práce se zabývala vlivem přítomnosti či nepřítomnosti oddělení urgentního přijmu na zpracování
traumatologického plánu nemocnic.
Výběr nemocnic byl vhodně zvolen a pojetí celé práce je smysluplné. Teoretická část se zaměřuje na
charakteristiku traumatologických plánů a oddělení urgentního příjmu. Praktická část pak analyzuje
funkčnost a patřičné náležitosti traumatologických plánů zvolených nemocnic a jejich vzájemné porovnání.
Práce má patřičnou strukturu a formu. Vytýkám jen občas vícero překlepů, případně gramatických chyb.
Stanovené cíle splnil.    

Jméno a příjmení: MUDr. Tomáš Heřman
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
Kontaktní adresa:
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