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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Irena Mrvíková 
s názvem: Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném
vzdělávání
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16 

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)* 

7 

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

34 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Kolik krizových zákonů lze najít v právním řádu České republiky?

2. Proč je výsledkem diplomové práce "návrh podkladů pro výuku", když podle zadání měla být
zpracována "metodická pomůcka pro učitele"?

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

Výrazným kladem této velmi dobře zpracované diplomové práce (DP) je výsledný návrh konkrétních
podkladů pro výuku témat ochrany člověka za mimořádných událostí pro střední odborné školy. Hodnocení
práce snižují nedostatky formálního charakteru (např. osnova DP, i když zahrnuje celou problematiku podle
zadání, není zpracována podle vzoru stanoveného katedrou - v důsledku toho nejsou na první pohled patrné
části jako cíl DP, metodika, výsledky ... - i když je DP obsahuje), nejsou používány zkratky zavedené v textu
DP a naopak, v kapitole 6.2 jsou použity různé typy písma. V DP je také řada gramatických chyb, zejména v
oblasti psaní velkých písmen. Velmi dobře je zpracována přílohová část DP.     

Jméno a příjmení: Ing. Ivan Koleňák
Organizace: Generální ředitelství HZS ČR
Kontaktní adresa: MV - Generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26,
pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
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