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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19 

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)* 

10 

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

38 

5. Celkový počet bodů 97 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Který z krizových stavů myslíte, že by byl při řešení vážné pandemie v případě nutnosti vyhlášen a
proč?

2. V kterých právních předpisech by měly být případně provedeny změny, aby byla dostatečně
podpořena spolupráce epidemiologických komisí a krizových štábů při vyhlášení krizového stavu?

3. Na řešení jakého typu epidemie (pandemie) jsou v ČR zejména zaměřeny pandemické plány a
který z těchto typů se zde či Evropě v poslední době vyskytl či hrozil?

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 komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.
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