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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Lucie Švarcová 
s názvem: Evakuace se zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné
mimořádné události
 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)* 

22 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15 

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)* 

5 

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

29 

5. Celkový počet bodů 71 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Ve své práci uvádíte pojem "Násilná evakuace", vysvětlete za jakých podmínek by probíhala,
respektive byla nařízena, kdo by ji nařídil, a kdo by řídil její vlastní průběh.

2. Evakuace se dotýká i imobilních a infikovaných osob. Zhodnoťte jestli je Nemocnice Kladno
kapacitně připravene zbládnout přesun těchto pacientů. A vysvětlete způsob ochrany zdraví
zasahujících jednotek při evakuci infikovaných osob.

3. V Diskusi se věnujete pojmu "Ostrovní systém" vysvětlete tento pojem - jak by fungovalo znovu
zapojování subjektů do sítě tímto systémem. Má ORP Kladno nějakou výhodu oproti jiným územím v
případě blackoutu a nutnosti takzvaného startu za tmy?

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

Písemný i grafický projev odpovídá požadavkům na diplomovou práci.

Totéž platí o jazykové i formální úrovni práce, což svědčí o dobré orientaci autorky v dané problematice.      

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