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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)*

27

2.

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

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)*

7

4.

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

32

5.

Celkový počet bodů

82

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Kdo bývá styčným bezpečnostním zaměstnancem poskytovatele zdravotnické záchranné služby
jako subjektu kritické infrastruktury?
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

Studentka vypracovala práci na zajímavé téma, které je aktuálně řešeno poskytovateli zdravotnické
záchranné služby, jejich pracovišti krizové připravenosti a zdravotnickými operačními středisky. Teoretická
část práce vyčerpávajícím způsobem popisuje krizovou připravenost v České republice na všech stupních,
popisuje kritickou infrastrukturu a věnuje se problematice zdravotnické záchranné služby. Zde bych uvítal
více prostoru pro popis problematiky organizace a činností zdravotnického operačního střediska. Trochu
vhodněji, především graficky přehledněji, bych zpracoval některé tabulky.
Praktická část práce je zpracovaná zdařile, diskuze je z mého pohledu bohatá a na úrovni vhodné pro
diplomovou práci. Výsledky a závěry jsou pro praxi přínosné.
Studentka po celou dobu se mnou jako vedoucím práce dostatečně komunikovala, ke zpracování
problematiky přistupovala velice aktivně. Práci hodnotím jako zdařilou a uděluji známku B (velmi dobře).
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