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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dufalová Jméno: Romana Osobní číslo: 474876
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Připravenost Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní
nemocnice Ostrava na hromadné postižení termickým úrazem

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

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

29

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým způsobem budou využity poznatky získané na podkladě vypracování Vaší diplomové práce?

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

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a přínosnou. Autorka prokázala dostatečnou orientaci v teoretických
východiscích řešené problematiky a
pomocí  teoretické části  kompletuje  dostupné poznatky o  zadané problematice  do jedné kapitoly  a  šesti  dále
členěných  podkapitol.  Zpracování,  této  části  práce,  proběhlo  na  podkladě  dostatečného  množství  validních
odborných tuzemských i zahraničních literárních zdrojů. V obecném úhlu pohledu poskytuje obsah a jeho následné
teoretické zpracování sledované problematiky dostatečný přehled i průřez s ohledem na vymezení podstaty.
Kladně hodnotím též autorkou naplánovaný, promyšlený a poté realizovaný výzkum, spočívající  analýze studia
interních dokumentů FN Ostrava v oblasti její krizové připravenosti, porovnání reálných situací a jejich řešení s
teoretickými předpisy, upravujícími problematiku krizové připravenosti FN Ostrava.
V závěru autorka popisuje komplexní pohled na práci.
Autorka však měla větší pozornost věnovat formálním náležitostem práce.
Rovněž kapitola diskuse není standardně zpracována.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

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


