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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Veronika Kavková 
s názvem: Analýza bezpečnosti a ochrany objektu administrativní budovy v Praze

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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)* 

8 

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

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. V analýze objektu se zabýváte jeho bezpečností, ve které oblasti zabezpečení objektu byly
nalezeny největší (nejzásadnější) nedostatky?

2. Proč jste jako metodu zvolila multikriteriální analýzu rizik?

3. Jak jste stanovila koeficienty dopadů pro multikriteriální analýzu rizik?

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

Autorka k vypracování práce přistupovala velmi aktivně a samostatně
s využitím jak vlastních teoretických znalostí, tak zkušeností a poznatků nabytých v aktivním zaměstnání.
Formální a odbornou stránku práce vždy konzultovala s vedoucím práce.
Práce je logicky uspořádána v kompatibilní celek.
Písemný i grafický projev odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
Totéž platí o jazykové i formální úrovni práce, což svědčí o výborné orientaci autorky v dané problematice.    

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Hes
Organizace: HZS Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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