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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Zuzana Majerová 
s názvem: Ochrana informací v krizovém řízení
 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)* 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16 

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)* 

8 

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

33 

5. Celkový počet bodů 83 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou podmínky označování, evidence a ukládání písemností obsahujících zvláštní skutečnosti.

2. Jaké mohou nastat, podle Vašeho názoru, největší komplikace při práci s utajovanými informacemi
v krizovém řízení.

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

Diplomová práce je zaměřena na otázky související s problematikou informační bezpečnosti v oblasti
krizového řízení. Ze zpracování práce je zřejmé, že se studentka v tématu orientuje, a to zejména ve vztahu
k problematice utajovaných informací. Určité nepřesnosti se objevují v části práce, ve které studentka
popisuje bezpečnostní systém České republiky či krizové řízení. Studentka se v rámci zpracování mohla
více zaměřit na rozbor plánovací dokumentace zpracovávané v oblasti krizového řízení ve vztahu k analýze,
jaké "typy informací" tyto plány obsahují. Kladně hodnotím SWOT analýzu a zejména dotazníkové šetření,
které nám, i přes menší počet respondentů, přináší závěry využitelné v praxi, a to i s ohledem na fakt, že
tyto "názory odborníků v oblasti krizového řízení" takto zjišťovány dosud nebyly.              
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