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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Můžete pro srovnání uvést počty aktivací a využitelnost first responderů v některé z uvedených zemí v porovnání
s regionem 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

Student si za téma závěrečné diplomové práce zvolil „Systém first responderů v činnosti zdravotnické záchranné
služby“. Autor v teoretické části seznamuje čtenáře s organizací zdravotnické záchranné služby na území České
republiky a systémem first responderů. Praktická část je rozdělena do dvou oblastí  a stanovuje dvě hypotézy.
Součástí praktické části je dobře vedená diskuze, které však chybí rozbor limitů šetření. Drobné nedostatky odhalení
při tvorbě oponentského posudku shrnují následující odstavce.

Stylistické nedostatky – ojedinělé překlepy (např. abstrakt „v Plzeňském kraje“, str. 48 „vybití mobilního“ ad.), autor
v textu uvádí nesprávně odkazy na zákony (např. str. 11, 13, 14 ad.), autor pracuje nesprávně s pomlčkami a
spojovník (např. str. 13, 24, 26, 31 ad.), některé věty nejsou zakončeny tečkou (např. hypotézy, body SWOT analýzy
ad.).

Odchýlení od pravidel fakulty – ne všechny zkratky jsou v textu poprvé vysvětleny a poté použity (např. abstrakt, str.
31 ad.), jednoslabičné předložky na konci řádku (např. abstrakt, str. 9, 16, 18 ad.).

Metodologické nedostatky – Autor v úvodu popisuje, že „Výstupem praktické části je analýza“, nicméně analýza je
výzkumnou metodou, nikoliv výstupem. V dalších částech práce je již s cílem a metodou pracováno správně. SWOT
analýza je prezentována jednou formou textu a jednou formou tabulky. Termín „matice SWOT analýzy“ je v odborné
literatuře i praxi využíván pro stanovení priorit, resp. pravděpodobnosti výskytu, jednotlivých prvků analýzy. V textu
je ale použit pro prezentaci výsledků SWOT analýzy bez dalšího významu. Výsledky dotazníkového šetření by mohly
být prezentovány přehlednějším způsobem. Je na škodu, že autor nepoužil statistická data o aktivaci first responderů
v zahraničí a pouze popsal systém fungování. Čtenář tak nemůže jednotlivě popsané systémy srovnat se systémy
používanými v ČR.

I přes uvedené nedostatky je práce kvalitně napsaná. Zjištění jsou jasně formulovaná a mohou ovlivnit zařazování
osob do systému first responderů v Plzeňském kraji. V současné době rovněž proběhla a probíhají jednání na úrovni
Ministerstva zdravotnictví ČR, která mají stanovit metodiku obou skupin first responderů, čímž dojde k nápravě min.
jednoho bodu zde prezentované SWOT analýzy.

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


