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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)* 

27 

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)* 

7 

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

39 

5. Celkový počet bodů 92 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Myslíte si, že častá rotace příslušníků na TCTV 112 může mít i nějakou výhodu.

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

Studentka zpracovala zajímavé téma, které se týká dopadů centralizace na činnost operačních a
informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR. Na základě výsledků ze SWOT analýzy,
zpracovala studentka návrhy na zlepšení jednotlivých činností na OPIS kraje.

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala odpovědně a většinu připomínek vedoucího práce
zapracovala. Grafická i stylistická stránka diplomové práce je na dobré úrovni. Všechny plánované cíle
práce byly splněny. Studentka zvolila k jejich naplnění adekvátní metody.

Připomínky k diplomové práci:
Drobná nepřesnost je uvedena v tabulce na straně 15, kde je uveden jako zahraniční partner OPIS GŘ-HZS
CŘ tzv. Monitorovací a informační středisko EU. Toto středisko bylo nahrazeno v rámci mechanismu civilní
ochrany EU tzv. Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). U obrázku 1
(Organizační struktura Generálního ředitelství HZS ČR) není uveden zdroj. U některých grafů chybí popis
jednotlivých os.

Závěr:
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
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