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 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 20 

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)* 

35 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Máte orientační přehled o fungování krizových štábů a epidemiologických komisí v jiných krajích?
Pokud ano, mohla byste procentuálně určit odlišnosti nebo podobnosti od systému fungování Sčk
kraje?

2. 

3. 

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.



Komentář

Předložená magisterská práce se zabývá problematikou krizových štábů a epidemiologických komisí na
všech úrovních v ČR v případě vážné pandemie. V teoretické části jsou zmíněny pandemie a epidemie, se
kterými se lidstvo v minulosti setkalo, následuje vysvětlení základních pojmů a přehled legislativy. Všechny
části této práce do sebe velmi dobře zapadají a text je díky tomu přehledný a pro čtenáře srozumitelný.
Praktická část analyzuje současný přístup k problematice ve vybraných krajích, porovnává zvolená řešení a
navrhuje úpravy. Téma práce považuji vzhledem ke krajské odlišnosti za obtížné, nicméně velmi potřebné.
Diskuze, úvahy a návrhy řešení, které vychází ze současné legislativy, jsou dobře promyšlené. Cíle
magisterské práce byly jednoznačně splněny. 
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