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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Gusty Jméno: Marek Osobní číslo: 474879
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Zhodnocení stávajících postupů složek IZS při společném zásahu s přítomností
biologických agens nebo toxinů při bioteroristickém útoku

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)* 15

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 83

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Kde  je  podle  autora  příčina  nekomplexnosti  řešení  problematiky,  když  studovaná  sada  TČ  IZS  jako  celek
nepokrývá celé spektrum bioterorismu?

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

Autor se ve své DP zabývá tématem bioterorismu metodou analýzy stávajících 6 typových činností  IZS (  STČ
01,03,05,09,11,16A)  za  využití  sestaveného  checklistu  na  základě  rozboru  případových  studií  a  výstupů
polostrukturovaných rozhovorů se zástupci složek řešících danou problematiku.

Přímým výstupem práce je 17 doporučení (  str.  13-87), který sama o sobě představují  možné východisko pro
budoucnost připravenosti IZS.

Osobní angažovanost autora - zdravotnického záchranáře - směřuje na základě šetření k návrhu postupu posádky
ZZS na místě zásahu před vyslovením podezření na vysoce nebezpečnou zákazu (v důsledku teroristické aktivity).

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


