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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Denisa Kroužková 
s názvem: Využití sociálních sítí v ochraně obyvatelstva

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)* 

9 

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

38 

5. Celkový počet bodů 96 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete přiblížit zkušenosti krizových orgánů v zahraniční s využíváním sociálních sítí?

2. Domníváte se, že mají sociální sítě potenciál pro budoucí využití v rámci ochrany obyvatelstva v
ČR?

3. Jestliže ano, co považujete za největší nedostatek při zavádění sociálních sítí do systému ochrany
obyvatelstva v ČR?

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

Studentka Bc. Denisa Kroužková přistupovala ke zpracování své diplomové práce velice pečlivě a
svědomitě. Iniciativně vyvolávala konzultace s vedoucím diplomové práce a zpracovávala zadané úkoly.
Po obsahové i odborné stránce je diplomová práce přínosná, protože se zaměřuje mimo jiné na způsob
varování obyvatelstva za krizových situací, který je především pro mladší generace efektivnějším a
přirozenějším způsobem.

Z textu je zřejmé, že studentka má osobní zkušenost s užíváním sociálních sítí a zároveň využívá praktické
znalosti ze svého pracovního působení na pozici specialistky krizového managementu a havarijního
plánování na Magistrátu hl. m. Prahy.

Celkově je diplomová práce velice kvalitně zpracována a vřele doporučuji k obhajobě.    
       

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun
Kontaktní adresa: Pod Studánkou 1258, Beroun
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