OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Čermák

Jméno:

Tomáš

Osobní číslo: 456728

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických
povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

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)*

30

2.

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

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)*

6

4.

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

40

5.

Celkový počet bodů

94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jak vnímáte riziko centrálně klimatizovaných prostor v souvislosti s rizikem nakažení infekční chorobou?
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
Diplomová práce je zdařilá a téma velmi akuální. Cíle a hyptézy jsou logicky vytyčeny a splněny.
V textu práce není citováno podle citační normy ČSN ISO 690:2011. V textu chybí jasná identiface zdroje (např. na
straně 25 je uvedena přímá citace bez označení strany zdroje). V práci je více přímých citací přesahující polovinu
normostrany (str. 36,40). Bibliografické citace v soupisu literatury nemají správný formát. Použité zdroje staršího
data.
Obsahově je ale práce pěkná, navržené cíle realizovatelné.


Jméno a příjmení: Mgr. Eva Veverková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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