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

30

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

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)*

10

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

35

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Je-li  traumatologický  plán  nejvýznamnější  část  krizové  připravenosti  ve  zdravotnictví,  a  přitom neobsahuje
medicínské postupy (str.21), umožňuje stávající právní úprava (vyhl.101/2012 Sb.) zajistit "vhodné léčebné postupy"
k nutné medicínské spolupráci s poskytovatelem ZZS ?

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

DP je zaměřena na vybrané pracoviště fakultní nemocnice poskytující specializovanou zdravotní péči, podrobené
analýze dostupných dokumentů a komparativní metodě v oblasti krizové připravenosti s cílem zhodnotit schopnost
reakce na výskyt  hromadného termického postižení;  včetně významu reálných událostí  pro vlastní  přípravu a
vhodných doporučení pro dodavatele postižených osob v režimu přednemocniční neodkladné péče.

Specifičnost pracoviště a dostupnost dat úzké specializace opravňuje použití komparativní metodiky, a tomu také
odpovídá etapovité pojetí metody zpracování.

Efektivním doplněním práce je sonda do zbývajících dvou obdobných pracovišť v ČR (str.64) a velmi zajímavý výstup
směrem k péči o popáleniny v PNP (str.66), který má své odůvodnění pro odbornou společnost UM ČLS JEP, popř. i
KUM IPVZ. Práce navíc obsahuje inspirativní náměty pro budoucnost krizové připravenosti zdravotnictví v oblasti
termických postižení. Určitě by si zasloužila prezentaci na odborných akcích (konference, semináře), ale i další
rozpracování.

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: .............................................


