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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Šedivka Jméno: Ondřej Osobní číslo: 419255
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy

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)*

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké hlavní výstupy z provedeného výzkumu budete aplikovat ve Vaší profesi?

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

Student si  jako téma práce zvolil  "Mimořádné události  s  hromadným postižením osob z pohledu zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy". Výběr tématu není ojedinělý, nicméně zpracováním se práce mezi výjimečné řadit
může.  Autor  zvolil  kvalititativní  metodu výzkumu,  konkrétně kolektivní  případovou studii,  kdy provedl  analýzu
výstupů z reálných aktivací traumatologického plánu. Většina studentských prací je ale zaměřena na cvičení a
přípravu na události s hromadným postižením osob a analýz reálných událostí je v tomto ohledu minimum. Práce
přináší mnoho hypotéz, které mohou jak další studenti, tak krizoví manažeři v praxi a v dalších výzkumech ověřovat.

Vzhledem k tomu, že práce obsahuje některé citlivé informace, doporučuji zvážit její neuveřejnění v knihovně školy.

Práci hodnotím 100 body, tedy stupněm A (výborně).

Jméno a příjmení: Mgr. David Peřan, DiS.
Organizace: Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska, Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy
Kontaktní adresa: Korunní 98, Praha 10


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

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


