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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)* 

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)* 

9 

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

37 

5. Celkový počet bodů 92 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou úkoly Policie ČR v ohnisku vysoce nebezpečné nákazy?

2. Kdo rozhoduje o protiepidemických opatřeních v ohnisku nákazy?

3. Jaké jsou úkoly ZZS v ohnisku VNN?

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

Bc. Michal Tomáš si za téma své práce zvolil problematiku řešení mimořádných epidemiologických
situací.Tato problematika nemá v česky psané literatuře mnoho prostoru a pozornosti. Cílem práce bylo
popsat po stránce teoretické i po stránce praktické situaci v ČR. Tohoto cíle se mu podařilo dosáhnout.
Předkládaná práce je přehledně strukturovaná, doplněná vhodnými obrázky a schématy. Jednotlivé oddíly
na sebe logicky navazují. Je evidentní, že se v problematice orientuje, je si vědom všech podstatných
souvislostí, které je schopen srozumitelně předložit. Na diplomové práci pracoval samostatně, systematicky,
prokázal schopnost samostatné práce s odbornou literaturou. Oproti předcházející verzi práci ještě
zpřehlednil, následoval formální požadavky dané zadavatelem práce. Z pohledu faktického přínosu pro
ochranu veřejného zdraví vysoce hodnotím jeho praktické znalosti a dovednosti, které osobně prokázal v
průběhu prověřovacího cvičení IZS (postup při výskytu vysoce nebezpečné nákazy v souladu se směrnicemi,
které aplikují Mezinárodní zdravotnické předpisy "IHR 2005" v ČR), kterého jsem se účastnila jako
rozhodčí za orgán ochrany veřejného zdraví.
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