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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Varvažovská Jméno: Ema Osobní číslo: 419153
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Provoz sportovního areálu během epidemie akutního respiračního onemocnění

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

21

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 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)*

10

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

30

5. Celkový počet bodů 76

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci uvádíte jako jedno z rizik přenosu infekce půjčování sportovního materiálu (míče, rakety, sítě,..) Navrhněte
způsob značení těchto předmětů pro vedení evidence zápůjčky pro případ trasování infekce.

2.  Jakým  způsobem  budete  kontrolovat  efektivitu  používaných  prostředků  pro  desinfekci  povrchů  areálu  i
sportovního náčiní a drobného zapůjčovaného sportovního materiálu. Navrhněte způsob vedení záznamů kontrol a
opatření při zjištění selhání prováděných postupů či prostředků asepse jak ve vztahu k nápravě závad, tak ve vztahu
k trasování možného přenosu nákazy.

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

Studentka věnovala práci pomšrně značné úsilí ve získávání a následné komparaci údajů pro práci se stanovenými
hypotézami  v  poměrně  nestabilním  informačním  prostředí.  Analýzu  dat  prezentuje  v  přehledných  tabulkách
doplněných grafy. Výstupy práce jsou ke zvoleným cílům validní resultující návrh provozního řádu má jistě pro
snížení přenosu respiračních infektů využitelný potenciál. V teoretické části je obšírně popisována charakteristika
vybraných respiračních infekcí jakožto jeden z dílčích cílů v zadání práce i když je v podstatě jedná o ryzí vědomostní
základ pro samotné uchopení tématu.

Jméno a příjmení: MUDr. Petr Jelínek
Organizace: Nemocnice Na Homolce
Kontaktní adresa:
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