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Téma DP:

Zavedení kontinuálního zvyšování kvality a bezpeèí péèe do zdravotnického zaøízení v ÈR

Stupeò hodnocení podle ECTS
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Nároènosti tématu práce

2 xSplnìní cílù práce

3 Teoretické èásti práce x

x4 Praktickéèásti práce

(analytická èást)
Praktické èásti práce

(øešící èást)

x5

x6 .ormální úrovnì práce

Hodnocení v jednotlivých kritériích oznaète znakem X) v pøíslušné úrovni

(Obra•te, prosím, list a pokraèujte v hodnocení na druhé stranì formuláøe.)



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobì:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)

Práce je pøedkládána s aktuálním tématem, které se vìnuje øízení kvality ve zdravotnickém
zaøízení. Teoretická èást je strukturována logicky, splòuje požadovaná kritéria. V praktické
èásti se autor soustøedí na právní aspekty a mimoøádné události, které souvisí s poskytováním
zdravotních služeb. Cíl práce byl naplnìn a celková Úfoveò práce pùsobí celistvì. Autor jako
øídící pracovník využije øešící èást práce na vlastním pracovišti.

Otázky k obhajobì:

Nastiòte využití výsledkù práce.
Zhodno•te rozdíly mezi øízením kvality ve zdravotnictví dle ISO norem a národními
standardy Spojené akreditaèní komise ÈR.

Návrh na klasifikaci diplomové práce: ,A -výbornì..

Ve Zlínì dne 15.5.2007.
I

/

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:

Stupeò klasifikace: A -výbomì B -velmi dobøe C -dobøe D -u~koiivì

E -dostateènì FX -nedostateènì F ~nedostateènì

Pøi návrhu klasifikace nedostateènì (FX nebo F), bude práce pøijata k obhajobì, pøi níž je nezbytná
úèast vedoucího práce i oponenta.
Pokud student neobhájí práci:
-pøi hodnocení stupnìm FX, doporuèuje hodnotitel studentovi obhajobu práce opakovat,

odstraní-li vytýkané nedostatky,
-pøi hodnocení stupnìm F , doporuèuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu práce na

novì stanovené téma øeditelem ústavu.
-o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro 8ZZ


