POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Fryč

Jméno:

Lukáš

Osobní číslo: 470581

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Analýza a možnosti zvýšení efektivity postupu řešení mimořádné události s
hromadným postižením osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje v
součinnosti se základními složkami IZS

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

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

30

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)*

8

4.

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

30

5.

Celkový počet bodů

86

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jak rozumět závěrům, že efektivita součinnosti je závislá na mnoha faktorech (ne striktně záporných, ale spíše
jako příležitosti ke zlepšení) na str. 105 a na proměnných veličinách (které nelze vždy zohlednit) na str.107 ?
2.
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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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
Předmětem DP je "součinnost základních složek IZS při řešení MU s HPO ZZS PK a to na základě reálných
mimořádných událostí a taktického cvičení, kdy hodnotícím kritériem je stanovený postup platnou legislativou a
interními směrnicemi, a na výsledky pak aplikovaná SWOT analýza jako komplexní kvalitativní metoda hodnocení.
Autorské zaměření na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje jako základní složku IZS sledovalo
zefektivnění součinnosti ze strany ZZS PK strategií posílení silných stránek a oslabení slabých stránek.
Práce je vybavena nezbytným doprovodem - graf, tabulky - a také bohatou přílohovou částí, s dílčími výsledky se
nejvíce pracuje v části diskuze, kde se ztrácejí v textu definované oblasti, ve kterých autor sleduje možné navýšení
efektivity zásahu. Efektivnější je vyjádření těchto výstupů samostatně v závěru práce.


Jméno a příjmení: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Organizace: Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha
Kontaktní adresa: Ruská 85, 100 05 Praha 10

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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