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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Alena Klobásová, DiS. 
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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)* 

36 

5. Celkový počet bodů 94 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Uveďte základní zásady a postupy řešení krizové situace "epizootie - hromadné nákazy zvířat"
podle nově zpracovaného typového plánu.

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

Diplomovou práci (DP) hodnotím známkou "výborně". Zvolené téma je velice specifické a jedinečné.
Studentka přistupovala k řešení úkolu po celou dobu zpracování DP samostatně a potřebnou pracovní
morálkou. Vždy bezodkladně reagovala na připomínky vedoucího DP. Formální stránka DP plně odpovídá
požadavkům stanoveným vedením katedry. Po stránce odborné má DP výbornou úroveň, studentka během
zpracování DP získala a prokázala velmi dobré znalosti v řešené oblasti a tyto plně využila. Doporučuji
předloženou DP k obhajobě.      

Jméno a příjmení: Ing. Ivan Koleňák
Organizace: Generální ředitelství HZS ČR
Kontaktní adresa: MV - Generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26,
pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414


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


