
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Stanislava Dvořáková 
s názvem: Krizové řízení a řešení mimořádných událostí ve Věznici Vinařice

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)* 

10 

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

36 

5. Celkový počet bodů 96 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak bude postupovat věznice v případě, že nezajistí pro vjezd jednotek HZS bezpečný prostor k
hašení požáru?

2. Může vězeňská služba poskytnout odsouzené, jako pracovní sílu k odstraňování škod v době
vyhlášení krizových stavů?

3. Popište systém předávání informací napříč vězeňskou službou při vyhlášení krizového stavu.

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

Téma práce, kterou jsi studentka zvolila vyžadovala její aktivní přístup při vyhledávání validních  zdrojů a
informací z důvodu mapování problematiky z neveřejného místa věznice, ale i samotného faktu nedostatku
dosud zpracovaných písemností k tématu. Její odpovědnost a smysl pro přesnost a detail vyústila v získání
potřebného množství dat, které vhodně využila k naplnění cíle práce. Ve své práci zveřejňuje dostatek
informací a zároveň respektuje nezveřejnitelná data např. podrobnosti taktiky kontroly a vjezdu do věznice,
které je nezbytné s ohledem na bezpečnost nejen zaměstnanců, ale i vstup IZS v případě zásahu při vzniku
mimořádné události utajit.
V teoretické části definuje základní právní úpravu k tématu vycházející ze znalostí získaných při studiu.
V praktické části diplomové práce naplnila její cíl vytvořit list opatření, který má strukturu a logiku postupů
základních kroků. Využila při tom i poznatky z jiných věznic. V rámci diskuze pak zdůrazňuje problémy,
které mohou být v kolizi s úspěšným vyřešením mimořádné události ve věznici. Závěr práce mohl být
obsahově s ohledem na získaná data popisnější.  
Diplomová práce nejen přispěla k rozšíření vědomostí pro její novou pozici jako člena pracoviště krizového
řízení ve věznici, ale zároveň přináší pro odbornou veřejnost informace vhodné pro další odborné sledování
vývoje a nastavování na základě i této práce nových postupů při respektování aktuálních trendů např.
vyjednávání.
Použité formulace z oblasti vězeňství jsou přesné, stejně jako pojmový aparát.
Zvolené téma diplomové práce je ve zvyšujícím se bezpečnostním riziku aktuální.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

       

Jméno a příjmení: plk. Mgr. Luboš Beránek
Organizace: Vězeňská služba České republiky, Věznice Vinařice
Kontaktní adresa: Vinařice 245, 273 07 Vinařice
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