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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nakládání s odpady ve zdravotnictví 
Jméno autora: Bc. Kateřina Štěchová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra teorie obvodů 
Oponent práce: Jan Mach 
Pracoviště oponenta práce: MEDIPRAX CB s.r.o., časopis Urgentní Medicína 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání dána vysokou mírou regulace až restrikce v dané problematice, velkým množstvím subjektů spadajících do 
problematiky, komerčními zájmy v problematice dodávek materiálu do zdravotnictví a komerčními zájmy v problematice 
nakládání s nebezpečným nemocničním odpadem. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autorka práce velmi dobře splnila zadání a současně otevřela prostor pro další práce s touto tematikou. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Volba vhodného postupu byla klíčová pro splnění zadání. Modelové návrhy zvolené autorkou vedou k srozumitelnému 
návrhu řešení dané problematiky.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň vykazuje velmi dobrý soulad s obecnými požadavky na práci vzniklou v akademickém prostředí a 
konkrétními požadavky danými pracovištěm na prestižní vysoké škole technického zaměření. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobná výtka se týká používání jednopísmenkových předložek na konci řádku.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vzhledem ke skutečnosti, že sběr dat probíhal na více úrovních, považuji výběr pramenů za excelentní. Získávání zdrojů bylo 
jistě zatíženo charakterem informací, jedná se o „citlivá data“. Citační zvyklosti a normy splněny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V práci studenta ČVUT v Praze očekávám dostatečné množství grafických příloh, vhodnou metodiku zpracování dat, 
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především grafické zobrazení výsledků. Mé očekávání splněno! 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Jedná se o práci s poměrně obtížným, nepříliš frekventovaným zadáním.  Autorka zpracovala veliký objem dat, 
zvolila vhodnou metodu zpracování, práci naplnila věcným a zadání odpovídajícím obsahem.  Omezila na 
minimum balast a obecné formulace. 
 
Otázka: s ohledem na Vaše výsledky a poznatky získané při vypracování Vaší diplomové práce: 
pro jaké zdravotnické pracoviště doporučíte (ze souboru Vámi zvolených ZP) jednorázové a pro jaké pracoviště 
znovupoužitelné ZP? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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