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

Jeništa

Jméno:

Jan

Osobní číslo: 492545

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Analýza připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení
epidemie

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)*

20

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)*

35

5.

Celkový počet bodů

90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Pozoroval jste při pohovoru s krizovými manažery jejich postcovidovou vyčerpanost?
2. Co bylo podle Vás největším problémem ve zdravotnických zařízeních?
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
Předložená diplomová práce zpracovává v současné době velice aktuální téma covidové pandemie, kdy se soustředí
na hodnocení a analýzu připravenosti vybraných zdravotnických lůžkových zařízení na řešení covid pandemie.
Po odborné stránce je práce zpracována na vysoké úrovni, kdy se zabývá nejen zdravotnickou, ale i právní
problematikou pandemie jak v teoretické, tak pak v praktické části, kde analyzuje a hodnotí připravenost krizového
managementu 3 zdravotnických zařízení Středočeského kraje na pandemii, tak následně i řešení krize spojené s
COVID – 19 na zdravotnických pracovištích.
Cíl a hypotézy práce včetně metodiky řešení a její vyhodnocení jsou zpracovány výborně, včetně zhodnocení pomocí
SWOT analýzy, která prokázala, jak silné, tak slabé stránky a hrozby v krizové připravenosti 3 Středočeských
nemocnic při pandemii COVID- 19.
Předložená diplomová práce splnila zadaný cíl v plném rozsahu, včetně výstupů pro praktické využití.
Formální úroveň práce její zpracování i využití včetně tematických odkazů je aktuální a plně odpovídá tématu a
řešení práce.


Jméno a příjmení: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
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