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

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

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

10 

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

34 

5. Celkový počet bodů 91 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak a proč by bylo vhodné upravit požadavky zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k
informacím s ohledem na požadavky a potřeby krizového řízení?

2. Proč není vhodné příliš zvyšovat počty jednotlivých složek v součástech SWOT analýzy?

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 přistupovala k řešení úkolu aktivně, samostatně a velmi odpovědně.
Z teoretické části je zřejmé, že využila vědomostí, získaných během studia, navíc je vhodně skloubila se
zkušenostmi z ochrany utajovaných informací, získanými vlastní praxí. Práce částečně navazuje na původní
bakalářskou práci, nicméně je zřejmě, že z ní nečerpá obecné informace, naopak původní téma dále
rozpracovává, zcela v duchu zadání.
U praktické části je velmi obtížné posoudit, zda zvolené součásti SWOT analýzy byly stanoveny zcela
vystihujícím způsobem, nicméně autorka svou volbu věcně správně a pochopitelně vysvětluje. Samotná
analýza je správně provedena, se zjevným zřetelem na jednoduchost a dodržování jejích podmínek.
Provedený dotazníkový průzkum pak volbu součástí většinově potvrzuje. V diskusi pak autorka
odpovídajícím způsobem upozorňuje na možnosti alternativních změn v jednotlivých součástech analýzy,
čímž dává pobídku k dalšímu možnému rozpracování.
Určitým ztížením práce mohla být skutečnost, že v takto obecném měřítku není k ochraně informací v
krizovém řízení běžně dostupná další dokumentace. U oslovených respondentů je také, i přes velmi opatrně
a obecně formulované otázky, zjevná  určitá neochota (či obavy) odpovídat na otázky, týkající se
"utajovaných" či citlivých informací.
Práce byla zpracovávána v období, kdy byla v jednání možná úprava zákona č 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a svým rozsahem a výsledky v podstatě potvrzuje oprávněnost požadavků na
rozumné omezení přístupu k určitému druhu informací v oblasti krizového řízení, byť by nespadaly do
účinnosti krizového zákona, či zákona o ochraně utajovaných informací.
Práci k obhajobě DOPORUČUJI.   

Jméno a příjmení: Ing. Milan Weinfurter
Organizace: Národní bezpečnostní úřad
Kontaktní adresa: Na Popelce 2/16, Praha 5, 150 06


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


