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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rokosová Jméno: Ivana Osobní číslo: 360548
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Příprava zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na mimořádné události s
hromadným postižením osob

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

26

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)*

9

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

37

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým způsobem byly využity poznatky získané na podkladě realizovaných cvičení ZZS v oblasti zvládání HPO?

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

Téma předložené diplomové práce koresponduje se studijním zaměřením studentky. Výběr tématu byl determinován
několika faktory: aktuálností problematiky související s potřebami praxe v přednemocniční péči, hlubším zájmem o
poznání problematiky ze strany studentky a rovněž i její spoluúčastí na tvorbě a implementaci systému školení v
oblasti krizové připravenosti v rámci jejího současného zaměstnání.
V teoretické části práce studentka prokázala dostatečné schopnosti a dovednosti související se zpracováním zadané
problematiky, která vycházela z dostupného přehledu relevantní odborné tuzemské i zahraniční literatury.
Empirická  část  plynule  navazuje  a  doplňuje  řešenou  teoretickou  problematiku.  Svým  obsahem  poskytuje
systematický  i  ucelený  přehled,  na  jehož  podkladě  byly  zjištěny  zajímavé  výsledky  s  praktickým dopadem i
významem pro klinickou praxi  na záchranné službě. Zejména pak získání zpětné vazby pro zaměstnance ZZS
Olomouckého kraje v oblasti přípravy na mimořádné události s hromadným postižením osob.
Ke zpracování diplomové práce studentka přistupovala tvořivě, samostatně s velkou dávkou pracovního elánu,
nadšení i určitého nadhledu. V průběhu zpracování diplomové práce byly akceptovány doporučení i připomínky
vedoucího práce. Na konzultace studentka přicházela s vlastními nápady a návrhy.
V závěru lze konstatovat, že diplomová práce splňuje všechny náležitosti (jak po obsahové, tak i formální stránce) a
proto ji hodnotím 90 body (hodnocení A) a doporučuji 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
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