
 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

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Veronika Šibová 
s názvem: Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém
zařízení typu LDN

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

15 

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

10 

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

30 

5. Celkový počet bodů 65 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Ve své práci se zabýváte etickými aspekty při zásahu složek IZS při MU. Jsou podle Vás
dodržovány etické principy v zařízeních LDN při běžném provozu?

2. Který z etických aspektů je podle Vás při řešení MU složkami IZS v zařízení typu LDN
nejdůležitější a proč?

3. Jak ovlivnila Vaše mnohaletá zkušenost z práce v LDN volbu tématu a způsob jeho řešení?

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

Autorka si zvolila ke zpracování diplomové práce velmi specifické a těžko uchopitelné téma, což se
projevilo na výsledném zpracování celé práce. Zatímco jsou některé pasáže práce velmi přehledně
zpracované, v jiných se autorka trochu ztrácí, což platí zejména o tématech, kterým se sama profesně
nevěnuje.
Na způsobu zpracování metodologie výzkumu je patrné, že autorka nemá zkušenosti s psaním odborných
textů a formulací cílů výzkumu či hypotéz. Přesto velmi oceňuji praktické dopady práce a pokus o řešení
důležitého a často opomíjeného tématu etiky v situacích, při kterých jsou ohroženy lidské životy a při
kterých se na témata jako je důstojnost nebo zdvořilost často neprávem zapomíná.     

Jméno a příjmení: kpt. PhDr. Michal Černík
Organizace: HZS Karlovarského kraje
Kontaktní adresa: Závodní 205, Karlovy Vary 360 06
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