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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jeřábek Jméno: Jan Osobní číslo: 462267
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza a evaluace traumatologického plánu Uherskohradišťské nemocnice a.s.

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

26

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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)*

5

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

35

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V několika bodech se pokuste shrnout formální postup aktivace TP poskytovatele jednodenní a lůžkové péče.

2. Popište metodu triage START a k jednotlivým kategoriím uveďte několik konkrétních případů (diagnóz) pacientů.

3. Popište, co by měla dle Vašeho názoru obsahovat „závěrečná zpráva/hlášení o aktivaci TP ve zdravotnickém
zařízení a jaký je důvod pro její vypracování.
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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 se zabývá stále aktuální problematikou krizové připravenosti zdravotnictví, jejímž předmětem je
zhodnocení  současného stavu Traumatologického plánu Uherskohradišťské nemocnice a.s.  včetně ověření  jeho
funkčnosti a aktuálnosti při hromadných postižení zdraví.
Struktura práce odpovídá jejímu zadání. Teoretická část je zpracována v dostatečném rozsahu a obsahuje věcný
úvod do dané tématiky, která je dále v práci soustředěna na oblast Uherskohradišťské nemocnice a.s. Studentovi byl
poskytnut pro účely diplomové práce současný plán, kdy na základě jeho studia dokázal vhodně popsat a zhodnotit
náležitosti i současný stav. Dle dostupných podkladů byly účelně zvoleny cíle práce, na které navazují jednotlivé
hypotézy.  Za  použití  metody  řízeného  strukturovaného  rozhovoru  se  staničními  sestrami  vybraných  oddělení
nemocnice i vedoucím práce, coby obchodně správním náměstkem, byly tyto hypotézy verifikovány či falzifikovány.
Pozitivně hodnotím kapitolu Diskuze a další následující, které se podrobněji zabývají získanými poznatky a daty. Ty
autor dokázal i dále účelně aplikovat např. při vytvoření vlastního návrhu traumatologického plánu oddělení nebo
„karty pacienta při  hromadném neštěstí“.  Reflektováním výsledků SWOT analýzy rovněž navrhl  i  další  možná
doporučení pro zpřehlednění, rozšíření a zkvalitnění připravenosti nemocnice na hromadná neštěstí.
U studenta bych zpočátku zpracovávání práce ocenil více samostatnosti a iniciativy, nicméně další průběh byl již
bezproblémový. Autor dokázal v práci v několika případech uplatnit i svých dosavadních profesních zkušeností.
Pracoval se zájmem o problematiku a aktivně přistupoval k veškerým připomínkám vedoucího práce, což se odráží v
osobním přínosu autora v podobě prezentování vlastních názorů, myšlenek, navržených doporučení a opatření, které
by bylo možné využít jako podnět k případné aktualizaci plánu. Práce je srozumitelná, po formální stránce vyhovující
a text je také vhodně doplněn vlastními fotografiemi a schématy.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikačním stupněm B.

Jméno a příjmení: Ing. Jan Hrdý
Organizace: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Kontaktní adresa: J.E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
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