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s názvem: Stávající možnosti řešení mimořádných epidemiologických situací
 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)* 

28 

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)* 

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Obrázek 14 na str. 56 ukazuje nedostatek TIPO Biovak EBV30-40, a to figurant uvnitř nemá
příliš vysokou hmotnost a nedostatek lůžka je zřejmě kompenzován i zapojením třetího nosiče.
Popište o jaký konstrukční nedostatek jde a, pokud jste s tímto zařízením cvičil, jaké jsou vaše
zkušenosti s tímto nepříliš povedeným výrobkem?

2. V některých krajích ČR v letošním roce probíhala poměrně rozsáhlá epidemie spalniček, které
uvádíte ve výčtu vysoce nakažlivých nemocí (str. 30). Jak bude postupovat IZS, pokud epidemie
zasáhne Liberecký kraj?

3. Mezi migranty , zvláště nelegálními, se občas objevují případy tzv. otevřené tuberkulózy. Jak
vypadá činnost IZS v těchto případech?

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

Předkládaná diplomová práce řeší velice aktuální téma, na něž v literárních zdrojích lze jen těžko nalézt
obdobný komplexní elaborát. Diplomant tímto zpracováním prokázal nesporně vynikající schopnost
analyticko-syntetického myšlení, což hodnotím velmi vysoko. Spis je relativně rozsáhlý (102 stran z
počítačového editoru), graficky velmi dobře zpracovaný, s četnými obrázky, tabulkami a schématy. O
preciznosti autora svědčí nejen dodržení doporučené struktury diplomové práce, nýbrž i zařazení seznamů
použitých obrázků, tabulek a příloh. Informační zdroje jsou správně citovány. Přesto mi dovolte několik
kritických připomínek, jimiž nehodlám nijak snižovat informační hodnotu díla. V kapitole 2.1 Významná
infekční agens je výběr těchto infekcí diskutabilní. Výběr působí do určité míry dojmem nahodilosti,
historické exkursy jsou sice zajímavé, nicméně by místo nich mohl být prostor věnován současné roli při
vzniku epidemií. Lékař zde najde v popisu také drobné nepřesnosti, které však nejsou podstatné, podobně
jako některé překlepy, jichž se nevyvaruje žádný autor pracující s textovým editorem, zejména u slov cizího
původu.
Cílem práce byla analýza připravenosti jednotlivých složek IZS v Libereckém kraji na zásah při výskytu
vysoce kontagiózních nákaz. Čtyři dílčí cíle jsou splněny na následujících 4 stranách, kde jsou výsledky
SWOT analýzy a podrobněji rozebrány v následující kapitole diskuse. Jazyková úroveň práce byla až
doposud velmi dobrá. V kapitole Diskuse dochází k určitému zhoršení. Rozhodně zde nepomáhá
podmiňovací způsob vyjadřování – buď má autor svůj názor, ke kterému dospěl a za nímž si stojí, pak je na
místě konstatování „je třeba udělat, vypracovat, přijmout atd.“ nebo nechává rozhodnutí na jiných a
nesměle podotýká „bylo by třeba, mohlo by pomoci aj.“ s předpokladem, že jím provedený objem práce je k
ničemu. Rovněž nejsou vhodná vyjádření typu „U PČR by chtělo zapracovat na personálním obsazení.“
Celkově hodnotím práci jako splňující zadání i formální nároky na členění a grafickou úpravu, byť přísnější
posuzovatel může namítat absenci stanovené hypotézy. Nicméně práce má nespornou informační hodnotu
pro všechny složky IZS. I přes uvedené výhrady hodnotím práci stupněm A-výborně a doporučuji ji k
obhajobě.
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