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Posudek
Volba tématu
Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Připravenost poskytovatelů
zdravotních služeb na hromadné neštěstí“.
Hromadná neštěstí a živelné katastrofy, záplavy, nejsou v našich podmínkách žádnou
výjimkou, a proto považuji toto téma za velmi aktuální.
Náročnost zpracování zvoleného tématu práce vidím především v orientaci
v legislativě ČR (zákony, vyhlášky, metodické pokyny,…).
Teoretická část
V teoretické části práce se autorka věnuje krizovému řízení, klasifikací katastrof
a hromadných neštěstí, systémem havarijního a krizového plánování a zásadám
traumatologického plánování ve zdravotnictví.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.

Studentka použila 16 literárních pramenů a 23 internetových zdrojů, 15 právních
předpisů. V seznamu literatury nejsou uvedeny některé právní předpisy (Zákon č. 430/2010
Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a Věstník MZ č. 8/2007), které autorka v textu cituje. V textu
také postrádám citaci základních pramenů (např. str. 9 – krizového řízení je definováno
v zákoně č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Empirická část
Formulace cílů práce
Autorka stanovila 3 cíle práce (zmapovat organizační připravenost zdravotnických
zařízení při příjmu pacientů postižených hromadným neštěstím; zjistit, zda je zajištěna
součinnost všech zdravotnických složek ve zdravotnickém zařízení během aktivace
traumatologického

plánu

a

jakým

způsobem;

zmapovat,

jak

často

je

aktivace

traumatologického plánu procvičována a zda byly zjištěny nějaké nedostatky).
Užitá metoda výzkumného šetření
Autorka jako metodu sběru dat pro kvalitativní šetření zvolila strukturovaný rozhovor.
V kapitole organizace výzkumného šetření se autorka zbytečně věnuje popisu organizace své
práce.
Charakteristika zkoumaného souboru
Výzkumný vzorek tvořilo 5 respondentů, kteří byli pověřeni vedením konkrétních
zdravotnických zařízení. Výzkumného šetření probíhalo na území města Prahy ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady, ve Fakultní nemocnici v Motole, v Ústřední vojenské
nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, v Nemocnici na Bulovce a v Thomayerově
nemocnici.
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití
Zjištěná data byla zpracována podle položek stanovených v rozhovoru.
Úroveň a originalita diskuse
Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány s výsledky
podobných šetření a s platnou legislativou. Autorka vnáší do diskuse své názory a myšlenky
a navrhuje doporučení pro praxi.
Splnění cílů
Cíle práce byly splněny.
Formulace závěru

Autorka se v závěru práce vyjadřuje k cíli práce, který ale stanoven neměla. Naopak
postrádám vyjádření se k cílům práce, které si v úvodu (empirické části) stanovila.
Přílohy
Bakalářská práce obsahuje dle autorky 13 příloh, dle mého úsudku jich práce obsahuje
15. Jednotlivé přílohy vhodně korespondují s obsahem práce.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací.
V identifikačním záznamu nesouhlasí počet stran. Autorka uvádí 80 s., ale skutečný
počet stran činí 65.
V obsahu bakalářské postrádám členění na 5 hlavních kapitol (Úvod, Teoretická část,
Empirická část, Diskuse, Závěr).
Seznam zkratek je umístěn nesprávně mezi přílohami.
V textu bakalářské práce autorka používá některé hovorové výrazy (např. „…toto
zjištění mi přišlo bizarní…“, apod.).
Celkové hodnocení práce
V teoretické části práce se autorka věnuje krizovému řízení, klasifikací katastrof
a hromadných neštěstí, systémem havarijního a krizového plánování a zásadám
traumatologického plánování ve zdravotnictví. V seznamu literatury nejsou uvedeny některé
právní předpisy, které autorka v textu cituje, a dále v textu postrádám citaci základních
pramenů. V závěru se autorka nevyjadřuje k předem stanoveným cílům.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Práci k obhajobě doporučuji
Práci klasifikuji stupněm

velmi dobře

Otázky a připomínky k obhajobě práce
1. Co pro Vás při psaní bakalářské práce bylo nejtěžší?
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