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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Tolde Jméno: Veronika Osobní číslo: 456711
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza připravenosti složek IZS při transportu nadměrných pacientů v městských
aglomeracích a v přírodním prostředí

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

27

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)*

7

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

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Bylo správné rozhodnutí vedení ZZS hl. m Prahy, když v určitém období přijímalo do výjezdových posádek pouze
muže s odůvodněním častého transportu nadměrných pacientů?

2. Ve Vaší bakalářské práci uvádíte sběr biometrických údajů, analyzujete hmotnost a výšku pacientů. Můžete z
Vašich dat získat průměrný věk pacientů?

3. Mají posádky ZZS standardně na svých stanovištích k dispozici tělocvičny, případně posilovny pro udržení dobré
fyzické kondice?
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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  diplomové  práce  "Analýza  připravenosti  složek  IZS  při  transportu  nadměrných  pacientů  v  městských
aglomeracích a v přírodním prostředí" je velice aktuální problematika, která čím dál více zaměstnává záchranáře ze
zdravotnických služeb a vytěžuje i příslušníky HZS, kteří jsou v rámci vzájemné pomoci složek IZS k uvedeným
případům také povoláváni, aby pomáhali s transportem pacientů do sanitních vozidel.
Studentka aktivně vyvolávala konzultace s vedoucím diplomové práce a v dohodnutých termínech plnila zadané
úkoly. Kapitoly na sebe logicky navazují a po odborné stránce obsahují osobní zkušenosti získané dlouholetou praxí
studentky u ZZS. Oceňuji provedenou SWOT analýzu i rozsáhlou diskuzi, která je pro přehlednost doplněna obsáhlou
fotogalerií používaných transportních prostředků včetně sanitních vozidel s označením XXL.

Diplomovou práci studentky Bc. Veroniky Tolde, DiS. vřele doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun
Kontaktní adresa: Pod Studánkou 1258, Beroun


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

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


