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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fliegerová Jméno: Tereza Osobní číslo: 434326
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Poskytování posttraumatické péče při mimořádných událostech

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)* 19

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)*

9

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

35

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým způsobem, dle Vašeho názoru, lze zefektivnit poskytování posttraumatické péče v podmínkách HZS ČR?

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

Kladně hodnotím přístup autorky k plnění úkolů v procesu zpracovávání jak teoretické, tak i praktické části. Rovněž
oceňuji  úroveň  zpracování  jednotlivých  podkapitol,  zejména  pak  diskuze,  kde  studentka  porovnává  výsledky
provedeného výzkumu s tuzemskými i zahraničními autory.
Autorka při koncipování práce vycházela z důkladné analýzy dostupné odborné literatury, dlouholeté praxe, ale také
z aktivního zájmu o poskytování Psychosociální pomoci obětem mimořádných událostí, co se pozitivně odrazilo
navýsledném efektu práce.
Předložená diplomová práce tak přináší ucelený náhled na zpracovávanou problematiku, byla zpracována v souladu
se zadáním a rovněž byly naplněny i cíle práce.
Konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti, které jsou kladeny na závěrečnou práci, a
doporučuji jí k obhajobě

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