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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Radek Krištof 
s názvem: Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť vybraných armád v míru i boji

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15 

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)* 

30 

5. Celkový počet bodů 80 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké druhy úrovně Role I. jsou v tuto chvíli k dispozici jednotkám AČR? Jaký je mezi jimi rozdíl,
pokud jsou všechny na úrovni Role I.?

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

Student si vybral téma, které je v dnešní době velmi aktuální, zejména s ohledem na plánované změny,
chystané rezortem MO na úrovni stávajících Rolí I. Otázka zdravotnického zabezpečení vojsk je stále
aktuální a v kontextu aktuálních úkolů a výzev, před kterými stojí jak Česká republika, tak NATO, je téma
diplomové práce zvoleno dobře.
Bohužel, ačkoliv student vykonal ze své pozice maximum pro získání dostatečného množství validních
informací, nebylo možno dosáhnout ideální spolupráce se zahraničními partnery tak, aby se to pozitivně
odrazilo na úrovni předkládané práce. Informace, se kterými se v práci nakládá jsou sice povětšinou
veřejně přístupné, nicméně možnost jejich získání je i tak velmi problematická. Obdobný problém je i s
odbornou literaturou (články a pod.), které jsou k tomuto tématu zastoupeny v odborných databázích velice
zřídka. Toto se bohužel negativně odrazilo na celkové úrovni práce, což ale jistě nepadá na vrub činnosti
studenta, který se snažil přistupovat odpovědně a svědomitě. Možným ústupkem, vedoucím k
potenciálnímu kvalitnějšímu vyznění práce by bylo určení výzkumné metody spíše kvalitativní, než
kvantitativní (komparace), nicméně i tak zastávám názor, že je práce svým zjištěním zajímavá a pro osoby
pohybující se v oblasti plánování zdravotnického zabezpečení i obohacující.
Je nutno rovněž zohlednit i to, že sám student se aktivně podílel na reálné činnosti Role I a ačkoliv ze své
pozice zdravotníka praporního obvaziště nemůže obsáhnout aspekty, které náleží do úrovně taktického a
částečně i strategického rozhodování, tento nedostatek nahrazoval svým snažením. Lze namítnout, že mu
chybí odborný rozhled, což se negativně odráží na předkládané práci, nicméně tento rozhled lze získat
pouze zkušenostmi a  prací na vyšší úrovni Zdravotnické služby, což student v danou chvíli není schopen
splnit. I z tohoto důvodu hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B.     
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