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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Zdeněk Kříž, DiS. 
s názvem: Město Odolena Voda a zajištění bezpečnosti jeho občanů
 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)* 

28 

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

7 

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

32 

5. Celkový počet bodů 85 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Domníváte se, že úroveň bezpečnosti pro občany ve městě Odolená Voda je na vyšší nebo nižší
úrovni než v sousedních velikostí srovnatelných obcích?

2. Jakou formou jste předal výstupy své diplomové práce vedení města Odolená Voda, zda pouze
písemně nebo na osobním jednání?

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

Student Bc. Zdeněk Kříž po odborné i formální stránce zpracoval diplomovou práci v souladu se zadáním.

Připomínku mám ke struktuře a obsahu některých kapitol, především popis jednotlivých zákonů a vyhlášek
je velice podrobný. Taktéž popis historie městské policie až do dob Rakouska Uherska, je pro potřeby
předložené diplomové práce nadbytečný.

Naopak při přečtení názvu práce jsem očekával, že se více dozvím o konkrétních rizicích v katastru obce
Odolená Voda a seznámím se s návrhy jejich podrobného řešení nebo alespoň snížení.

V rámci struktury diplomové práce shledávám určitou nevyváženost mezi jednotlivými kapitolami.
Například v kapitole 4.1 Charakteristika JSDH města Odolená Voda jsem se nedočetl, kolik měli místní
hasiči v posledních letech zásahů a kolik taktických nebo prověřovacích cvičení. Případně kolik bylo jejich
činností zachráněno lidských životů a uchráněno hodnot na majetku. Pro srovnání v kapitole 4.2 Obvodní
oddělení PČR je detailně uveden počet druhů trestné činnosti, objasněnost apod.

Kladně hodnotím podrobně zpracovanou SWOT analýzu.

Předloženou diplomovou práci 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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