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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kos Jméno: Lukáš Osobní číslo: 456717
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Analýza současné podoby traumatologického plánu kraje, v porovnání s vybranými
zeměmi Evropské unie

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 65

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Dokážete popsat,  jak probíhá činnost po aktivaci  traumatologického plánu zdravotnické záchranné služby a
zdravotnického zařízení?

2. Jaké mimořádné události s velkým počtem raněných osob vyžadovaly v minulosti aktivaci traumatologického
plánu kraje, zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnického zařízení?

3. Když byste měl shrnout podoby zásahů mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob v ČR, SR a
Bavorsku, jaké jsou Vámi navrhované doporučení pro zlepšení? Jsou tato doporučení reálná?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ 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

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

V. KOMENTÁŘ

Cílem bakalářské práce autora byla analýza současné podoby traumatologického plánu Karlovarského kraje, jako
jednoho z plánů konkrétních činností havarijního plánu kraje. Autorovi se podařilo cíl práce splnit.

Kladně  hodnotím  práci  s  literaturou,  nicméně  některé  formulace  ze  zákonů  bych  doporučovala  neupravovat
vlastními slovy a raději bych volila přesnou interpretaci přímo do práce a to pomocí citační normy.

Práce je dle mého názoru ucelená a přehledná.

Z hlediska práce bych doporučovala vyšší zaměření pozornosti na jazykovou úroveň. V práci se nachází několik
gramatických chyb.

Autor analyzoval tři podoby mimořádné události s hromadným postižením zdraví na území Karlovarského kraje
České republiky,  dále  Slovenské republiky a  Bavorska.  V každé části  se  věnuje popisu a  fungování  systému.
Doporučovala bych, aby se autor více zaměřil na hlubší porovnání např. grafické znázornění, které by na první
pohled čtenářům dalo přesnou informaci o kladech a záporech funkcionality systému.
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