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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Topolánek Jméno: Jan Osobní číslo: 474918
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

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)*

7

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

36

5. Celkový počet bodů 86

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Je možné zjednodušit a zrychlit manuální zadávání pacientů do tabletu u HPO, například na stanovišti PNP a na
odsunu?

2. Myslíte si, že by měl být přístup k novým funkcím v tabletu z hlavního programu EKP, nebo by měly být nové
funkce umístěny v podprogramu?

3. Vzhledem k tomu, že se výjezdové tablety u složek IZS osvědčily, jaký očekáváte v budoucnou další posun v rámci
informační podpory pro záchranáře a příslušníky bezpečnostních sborů?
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IV. 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 podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Diplomová  práce  na  téma  "Využití  informačních  technologií  u  výjezdů  zdravotnické  záchranné  služby"  je
vypracována v souladu se zadáním a to po odborné i obsahové stránce.

Student Bc. Jan Topolánek, DiS. vzhledem ke svému působišti v jiném kraji neabsolvoval osobní konzultace, ale
aktivně  a  průběžně  diskutoval  zjištěné  závěry  s  vedoucím  diplomové  práce  telefonicky  a  prostřednictvím
elektronické pošty.

V rámci členění jednotlivých kapitol lze vyzdvihnout obsáhle dotazníkové šetření, zahraniční přesah při srovnání s
technikou  používanou  u  Zdravotnické  záchranné  služby  v  Polsku  a  především  vlastní  návrh  nových  funkcí
výjezdového tabletu vzešlých ze SWOT analýzy.

Drobnou připomínku mám pouze k jazykové korektuře diplomové práce, která mohla být provedena pečlivěji.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a věřím, že závěry z ní vyplývající budou přínosné pro jednotlivé krajské
ZZS.

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun
Kontaktní adresa: Pod Studánkou 1258, Beroun


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


