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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vozábová Jméno: Táňa Osobní číslo: 465308
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Připravenost Ústavu hematologie a krevní transfuze na blackout

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

20

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 12

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

7

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

25

5. Celkový počet bodů 64

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké hlavní části obsahuje traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a jaký je
postup při zpracování a projednání traumatologického plánu.

2. 

3. 
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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

Studentka zpracovala téma, které se zabývá připraveností Ústavu hematologie a krevní transfuze na dlouhodobý
výpadek elektrické energie (blackout). Obsah některých kapitol působí nesourodě a objevují se zde informace, které
přímo nesouvisejí s tématem bakalářské práce, tedy nejsou v kontextu s dalšími částmi textu. Jedná se například o
nouzové  zásobování  objektů  kritické  infrastruktury  apod.  Nepřesně  je  v  práci  uvedeno  využití  Plánu  krizové
připravenosti  Ústavu  hematologie  a  krevní  transfuze  pro  řešení  mimořádný  událostí,  obdobně  v  případě
traumatologického plánu. Slovesná stránka práce vykazuje některé nedostatky. Použitá SWOT analýza k určení
připravenosti Ústavu hematologie a krevní transfuze na blackout neobsahuje podrobnější popis vnitřních a vnějších
činitelů a zhodnocení dílčích výsledků. Kladně lze hodnotit některá doporučení uvedená v diskuzi, která se týkají
dodávek pohonných hmot.

Jméno a příjmení: doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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