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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Stanislava Dvořáková 
s názvem: Krizové řízení a řešení mimořádných událostí ve Věznici Vinařice
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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)* 

40 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. V dipl. práci je mimo jiné jako návrh uvedeno i doporučení vlastního vybavení dýchací technikou
pro příslušníky VS. Jaká je představa o provádění pravidelného servisu a revizí této techniky, školení
a výcviku presonálu a plnění tlakových láhví?

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 prokázala velmi dobrou znalost všech předpisů pro řešení mimořádných událostí v objektech
Vězeňské služby. Seznámila se s řadou cvičení prováděných v různých vězeňských objektech a jejich
výsledky, které pak aplikovala i na Věznici Vinařice. Stanovila logické hypotézy a na základě cvičení mohla
dát, resp. dala i jasné odpovědi. Zároveň také podtrhla velký význam spolupráce věznice se základními
složkami IZS, včetně pravidelných seznamování jejich příslušníků s objekty věznice. Podrhla tak důležitost
tzv. místní znalosti objektů, ale i presonálu pro úspěšné zvládání krizových situací.       

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Štěpán
Organizace: GŘ HZS Praha
Kontaktní adresa:


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


