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Téma diplomové práce: Dopravní zabezpečení evakuace pacientů  

 ze zdravotnického zařízení 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí X      

3 Struktura práce a postup řešení X      

4 Použité metody X      

5 Práce s odborným jazykem X      

6 Úroveň formálního zpracování práce  X     

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce (dále jen „DP“) se zabývá posouzením současného stavu a způsobu 

evakuace pacientů z Uherskohradišťské nemocnice (dále jen „UHN“) a riziky, která mohou 

ohrozit bezpečný průběh evakuace a návrhem možností zkvalitnění dopravního zabezpečení 

evakuace. 

Autorka DP ve své práci formulovala hlavní cíl své DP, ve kterém ověřovala splnění či 

nesplnění vytýčených dvou hypotéz, a to: zda je nemocnice schopná řešit dopravní zabezpečení 

evakuace vlastními dopravními prostředky a v jakém rozsahu a dále také, zda evakuaci z UHN do 

cílových okolních nemocnic lze provést do 2 hodin. Pro ověření hypotézy a splnění hlavního cíle 

si autorka DP vytýčila 5 konkrétních a reálných dílčích cílů. 
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Autorka DP použila při řešení své DP dostatečný počet zdrojů (62), z nichž vedle domácích 

využila i zahraniční zdroje, čímž prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou.  

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 6-ti kapitol a je rozdělena do dvou částí. 

V teoretické části se zaměřila na význam evakuace osob ze zdravotnických zařízení, použití 

dopravních prostředků při evakuaci pacientů, plánováním a realizací plošné evakuace 

zdravotnických zařízení. V praktické části provedla analýzu UHN a zájmového území, včetně 

dopravního zabezpečení evakuace. Dále řešila rizikové faktory, které ovlivňují dopravní 

zabezpečení evakuace a návrhy evakuačních tras a zkvalitnění dopravního zabezpečení 

evakuace. V závěru práce aplikovala SWOT analýzu na dopravní zabezpečení evakuace 

pacientů z UHN.  

Diplomová práce je v obou částech vhodně doplněna dostatečným počtem obrázků (25), 

tabulek (18), grafů (7) a příloh (3). 

Autorka DP přistupovala k řešení daného problému velice zodpovědně, svědomitě 

a samostatně. Pozitivně hodnotím konkrétní aplikaci celé řady metod (pozorování, analýzu, 

modelování, dotazování - ústní rozhovor a metodu SWOT analýzu) na řešený problém. 

Problémy spojené s řešením autorka DP průběžně konzultovala s vedoucím. 

Autorka DP v úvodní kapitole provedla výběr nejvýznamnějších základních pojmů, které ve 

své DP následně důsledně používala. Na základě analýzy obsahu DP lze konstatovat, že 

autorka umí pracovat s odborným textem.  

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. 

Totéž lze říci i o stránce gramatické.  

Autorka DP v závěru své DP správně vyzdvihla tu skutečnost, že plošná evakuace pacientů ze 

zdravotnického zařízení je specifickou činností, při které je potřebné zohlednit celou řadu 

specifických požadavků. Cíl práce, dílčí cíle byly splněny a stanovené hypotézy byly 

autorkou DP potvrzeny. 

Diplomová práce má svůj teoretický přínos, který lze využít nejen při řešení obdobných 

problémů, ale i ve vyučování. Praktické využití DP lze realizovat v UHN.  

Úlohy vytyčené v zadání DP autorka DP splnila výborným způsobem. 

 

Kontrola plagiátorství: V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl 

hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 7 % - 

předložená práce není plagiát. 

/ 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce: A - výborně 

 

 

V Uherském Hradišti dne 23. května 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


