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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jerling Jméno: Michal Osobní číslo: 405644
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Technické a materiální vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby pro
řešení hromadného postižení osob – analýza a komparace reálných schopností

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

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)*

8

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

37

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kraje, jejichž poskytovatelé zdravotnické záchranné služby byli v práci zkoumáni, sousedí se Spolkovou republikou
Německo, především se Svobodným státem Bavorsko. Jaké speciální prostředky zde využívá zdravotnická záchranná
služba pro řešení hromadného postižení osob?

2. 

3. 
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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

Student si zvolil velice zajímavé téma z oblasti krizové připravenosti poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.
V teoretické části práce je vyčerpávajícím způsobem popsána organizace poskytovatele zdravotnické záchranné
služby. Popsány jsou ze zákona povinné součásti pracoviště. Velice přehledně se autor věnuje traumatologickému
plánu. Definována je mimořádná událost s hromadným postižením osob a jsou popsány standardní činnosti při
provádění záchranných prací, a to i z pohledu integrovaného záchranného systému.
Praktická část  odhaluje  značné rozdíly  mezi  vybavením a postupy třech krajských poskytovatelů  zdravotnické
záchranné služby v západní části České republiky. Každý tento poskytovatel jinak definuje jednotlivé stupně svého
traumatologického plánu a rozdílně nasazuje síly a prostředky při hromadném postižení osob. V rámci technického
vybavení jsou používány různé prostředky, a to především v oblasti vozidel. Někde se používají lehká nákladní
vozidla, jinde dodávky, event. tažené vozíky. S tím souvisí i  různé složení materiálního vybavení, ale je nutné
poznamenat, že toto vždy v minimálním obsahu splňuje doporučení Ministerstva zdravotnictví.
Ze svého pohledu bych lépe uchopil provedenou SWOT analýzu. Tuto bych zvlášť vytvořil pro každého zkoumaného
poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Analýzu bych prováděl především na podkladě tvrdých dat. Ovšem na
kvalitě závěrů práce toto nic nemění. Diskuze je bohatá.
Práce přináší zajímavé závěry a je pro praxi přínosná.

Jméno a příjmení: MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
Organizace: ZZS Plzeňského kraje, p.o.
Kontaktní adresa: Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň


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

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


