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h o d n o c e n ! d ip l o m o v é  p r á c e

obhajoba této diplomové práce se koná dne.

Téma diplomové práce : Evakuace nemocnice při bezpečnostním ohrožení

Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Vojtěch Dostá!

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázkv

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce byla zpracovana podle zadáni a odpovídá mu v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

části práce, případně jejich úplnosti?

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly jsou úplné a logicky na sebe navazuji.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Přehledně a v dostatečné míře uvádi legislativní požadavky a dokumenty stanovené 

k provádění evakuace. Na jejich základě posuzuje aktuální dokumenty nemocnice Frýdek - 

Místek a navrhuje opatření k zefektivnění průběhu evakuace při akutním ohrožení. 

Výsledkem je návrh vzorového plánu evakuace pro budovu T nemocnice.

Text je vhodně doplněn obrázky a tabulkami.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Z provedené analýzy je zřejmá dobrá znalost prostředí v nemocnici, což přispívá ke kvalitě 

navrhovaných opatření.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky0

Práce nepřináší nové poznatky, na základě provedené analýzy navrhuje úpravu stávající 

dokumentace.



6. Jaká je charakteristika výběru a využiti studijních pramenu9

Studijní materiály pro legislativní i praktickou část byly vhodně zvoleny a správně použity.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Po formální i jazykové stránce je práce zpracovaná velmi pečlivě. Členění na jednotlivé 

kapitoly je logické a přehledné. Vlastni text je srozumitelný, pro zvýšení názornosti je 

vhodně doplněn obrázky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Výsledky práce mohou sloužit k doplněni stávající dokumentace nemocnice Frýdek -- 

Mí stek, případně institucí řešících obdobnou problematiku.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Z hlediska zadání (zhodnocení připravenosti objektů) bez připomínek. K diskusi např. 

četnost Školení a ověřování znalosti havarijního plánu zaměstnanců a vedoucích 

zaměstnanců.

10.Práci hodnotím: 

výborně
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