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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 93 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Nemám

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

Přemětem DP je živé téma branné politiky, resp. bezpečnostní politiky státu v kontextu s úkoly
bezpečnostní stratgie (platné a aktualizované), sledující efektivní využívání civilních a vojenských zdrojů
pro řešení zejména krizových situací. Tento úkol se týká i vojenského zdravotnictví, kde dotčeným
subjektem ke studiu možností požadovaného využítí je Centrum biologické ochrany Těchonín a jeho
kompletace aktivními zálohami.

Autor téma zpracovával iniciativně a aktivně, motivací je jeho osobní účast v aktivnách zálohách, která
zajistila jeho profesní připravenost a současně umožnila aktivní účast v rámci šetření pro potřeby práce.
Jádro DP tvoří ucelená analýza a komparace poznatků z oblasti aktivních záloh a dotčeného centra.
Proto je teoretická část věnována jak popisu a rozboru oblasti aktivních záloh Armády České rpeubliky, tak
Centra biologické ochrany, umožňující sumarizaci potřebných poznatků a dat pro praktickou část práce.
Praktická část je pak zaměřena na analýzu možností využití předurčené jednotky pro specifickou roli v
rámci CBO  na základě použité metody výzkumu - kombinace pozorování, rozhorů a obsahové analýzy
dostupných a otevřených dokumentů -  a zpracování dat pomocí SWOT analýzy.

Celkový přístup k práci byl příkladný, ochotný a spolehlivý při řešení dílčích úkolů. Struktura DP je
přehledná, věcně provázaná a logicky řazená, umožňující plynulé čtení a pronikání do problematiky práce;
využívající živé citace z potřebných dokumentů a dokladů. I přes omezení otevřených zdrojů a respektování
charakteru ozbrojených sil a pravidel ochrany dat, je práce využitelná i pro další případné šetření a
zkoumání v budoucnosti.

Diskuze je vedená přehledně, jednotlivé poznatky a závěry mají své odůvodnění a směřují k doporučení a
návrhům na další rozvoj předurčené jednotky aktivních záloh, a k jejich využití ze strany velení jednotky AZ
OBO Těchonín.
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