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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

25

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

4

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

20

5. Celkový počet bodů 64

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. S odvoláním na údaj na stránce 68 - skutečně 250 přetlakových hal překrývá celkem 82 kurtů ? Prosím vysvětlit.

2. Podle čeho získal Sportovní areál Kotlářka své jméno?

3.  Na stránce 67 uvádíte  jméno infekcionisty  Jiřího Beneše.  Je  skutečně pouze řadovým specialistou v  oboru
infekčního lékařství?
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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

Úvodem je třeba zdůraznit, že diplomantka se snažila práci pojmout zodpovědně, využít jak svých zkušeností, tak
poznatků z literatury. Na druhé straně je však patrné, že část samotné práce byla psána pravděpodobně v časové
tísní, protože dobře stylizované a gramaticky bezchybě psabé pasáže se střídají s úseky plné nedokončených slov
rozcházejícím se pádem subjektiva a adjektiva nebo i vynecháním slova. Zbytečně to dojem z celé práce kazí.

Nemám v úmyslu vypočítávat všechny tyto nedostatky, pouze upozorním na ty nejzávažnější:
str. 19 - pasivní imunita se zprotředkovává například trasfuzí krve nebo bílými krvinkami (má autorka na mysli
tranfuzi bílých krvinek nebo jak toto chápat ?);
str. 21 - jako první stupupeň karantenního opatření uvádí autorka lékařský dohled, kdy jsou jedinci pravidelně
vyšetřovány lékařem (jak to máme chápat ?);
str. 31 - teplota je vyšší ne větší;
str. 60 - pandemie onemocnění Covid-19 způsobena novým koronavirem SARS-CoV-2 (nový vir ?);
str. 62 - 63 - na těchto dvou stránkách spousta překlepů a gramatických či stylistických nelogičností;
str. 63 - Pokud se Sportovní areál ČVUT Kotlářka bude řídit platnými opatřeními (Sportovní areál je organizace, ta se
nebude ničím řídit, správně je nutné napsat vedení Sportovního areálu ..... nebo provozní oddělení);
str. 64 - byl bych opatrný v tvrzení, že Covid-19 je repirační onemocnění, lépe napsat virové, protože se ukazuje, že
SARS-CoV-2 je schopen napadnout i jiné tělesné orgány;
str. 65 - Nejvíce studentů si občerstvení kupuje příležitostně nebo vůbec (slovo vůbec je zde logicky nesmyslné);
str. 67 - prostory městské hromadné dopravy jsou velmi malé prostory (to je nesmysl, například klubová tramvaj je
daleko větší než mnohé učebny);
Příloha - toto není chyba posluchačky, stávající Provozní řád Sportovního areálu ČVUT je v některých bodech v
rozporu s Občanským zákoníkem.

Je třeba zdůraznit, že forma zpracování kapitoly Diskuze odpovídá požadavkům na tuto kapitolu kladených jen
částečně.

I přes uvedené výhrady a některé další chyby v předložené práci oceňuji snahu diplomantky zpracovat dané téma
podle svého nejlepšího svědomí a objektivní vyhodnocení získaných poznatků a s čistým svědomím doporučuji práci
k obhajobě.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

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


