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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Weinhöfer Jméno: Petr Osobní číslo: 473921
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza nasazení složek IZS ČR Ústeckého kraje v boji s SARS-CoV-2 v letech
2020/2021

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

8

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

36

5. Celkový počet bodů 87

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci se věnujete zásahu při vysoce nakažlivé nemoci. HZS k tomu používá techniku, a další vybavení, rozveďte
prosím, co se s technikou a vybavenim děje po ukončení zásahu.

2. Při řešení nákazy VNN, se můžeme setkat s biologickými látkami. Disponuje HZS nějakým vybavením na jejich
detekci, případně jak se používá.

3. 
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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

Studentovi se v předložené diplomové práci podařilo splnit cíl, který si stanovil a formuloval v úvodní části.
Struktura(osnova) práce je velmi dobrá, jednotlivé části mají logickou návaznost, doplněny jsou vhodně vybranými a
uspořádanými přílohami.

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Hes
Organizace: HZS Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno


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

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


