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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Lenka Vavrová 
s názvem: Dopady centralizace na činnost operačních středisek HZS ČR
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

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

30 

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

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)* 

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Měl by být obdobný analitický materiál zpracován pro všechna KOPIS v ČR, anebo by závěry DP
mohli postačit GŘ HZS k přijetí některých stabilizačních opatření ať v oblasti organizační, technické
nebo i personální?

2. Byla již obdobná práce nebo dokument zpracován v podmínkách Policie ČR nebo ZZS a byly
výsledky obdobné s poměry u HZS?

3. Pokud nebyly obdobné práce zpracovány v podmínkách Policie ČR a ZZS, doporučila by studentka,
po zkušenostech se zpracováním své DP, zpracovat je také?

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 se dobře a efektivně vyrovnala se zadaným tematem. Výsledky jsou velmi dobře uplatnitelné pro
rozhodovací činnost, především na úrovni Ministerstva vnitra ČR - Generálním ředitelství HZS ČR.
Značným přínosem je pak upozornění na některá slabá místa stávajícího organizačního, ale i technického
zabezpečení Krajských operačních středisek IZS, resp. HZS a to především z pohledu spolehlivosti jejich
provozu za nejrůznějších stavů nouze.  

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Štěpán
Organizace: GŘ HZS Praha
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


