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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kamarád Jméno: Martin Osobní číslo: 456468
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza možností a způsobu evakuace zdravotnického zařízení

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)* 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)*

8

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

36

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Zažil jste někdy reálnou evakuaci ze zdravotnického zařízení, případně hrozbu, při které byla evakuace zvažována
(např. výhružné telefonáty..), resp. znáte zkušenosti kolegů, kteří toto zažili? Pokud ano, popište v krátkosti, o co se
jednalo.

2. Jaký je všeobecný názor na evakuaci pacientů, u kterých by tato evakuace (transport) mohla způsobit způsobit
vážné zhoršení zdravotního stavu či dokonce smrt?

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 svým obsahem splňuje zadané cíle. Student přistupoval ke zpracování práce aktivně a zodpovědně.
Práce byla zpracována za stížených podmínek, kdy se zdravotnická zařízení a fakticky celá společnost potýkala a
nadále potýkají s dopady šíření nemoci Covid-19.
Problematika evakuace zdravotnického zařízení je jedna z nejsložitějších záležitostí, co se týká objektové evakuace.V
práci je reálně popsána a zhodnocena připravenost zařízení na toto opatření.

Jméno a příjmení: RNDr. Tomáš Holec
Organizace: HZS Středočeský kraj
Kontaktní adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno


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

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


