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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bokota Jméno: Tomáš Osobní číslo: 433911
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Systém first responderů v činnosti zdravotnické záchranné služby

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 14

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)*

7

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

35

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. které země jsou v zavádění systému "first responder" dále než my a mají legislativní ukotvení?

2. Jak se díváte na dřívější systém školených zdravotníků Československého červeného kříže, jak posuzujete roli
Českého červeného kříže v PNP?

3. Jak se díváte na úroveň vzdělávání v oblasti PNP; jaká máte doporučení?
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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  zpracoval  vlastní  téma k  posouzení  role  "first  responder"  v  systému PNP.  Práce splňuje  požadavky na
diplomovou práci magisterského stupně formálně i obsahově.
Teoretická část je přehledná a problematice přiměřená.
Zpracování dat odpovídá obecné problematice zpracování malých souborů s hodnocením mnoha proměnných.
Diskuse odráží aktuální stav poznání problematiky a vede k logickým a dobře formulovaným závěrům,

Po formální stránce jsou jen drobné nedostatky, které nemají vliv na srozumitelnost, přehlednost a vyznění práce.
Nemají vli ani na estetiku.
Citační normy dodrženy,
Práce je zajímavá zejména pro kultivaci systému PNP využitím proškolených a i vybavených příslušníků složek IZS či
vybavení míst či pracovišť s horší dojezdovou obslužností ZZS, či míst s pravděpodobností vyšších výskytu potřeb
zásahu ZZS. Zajímavý posilující prvek této problematiky je i tvorba sítě AED.

autor splnil cíle práce,

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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