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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)* 

29 

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)* 

38 

5. Celkový počet bodů 93 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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 diplomová práce je dobře logicky uspořádaná, zpracování odpovídá výborné odborné a
analytické úrovni. Práce obsahuje potřebná odborná a zákonná východiska k řešenému tématu. S
přihlédnutím k tomu, že se jedná o dosud ne často zpracovávané téma s ohledem na specifické postavení
Vězeňské služby České republiky, je nutné u zpracovatelky ocenit, že se rozhodla tuto problematiku řešit.
Zpracovatelka analyzuje širokou škálu opatření v oblasti řešení vzniklých krizových situacích s předložením
modelového návrhu na řešení. Musela řešit problém nedostatku dostupných dokumentů a statistických dat
ve Vězeňské službě ČR týkajících se povodní v letech 1997, které nahradila rozhovorem s přímým
účastníkem těchto událostí. Metodika diplomové práce je zaměřena na kvalitativní výzkum a provedení
SWOT analýzy.

Práce svým zaměřením, odbornou úrovní a logickou strukturou jednotlivých kapitol splňuje kritéria psaní
závěrečných prací. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 93 body, což odpovídá
hodnocení A.    
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