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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Vozábová Jméno: Táňa Osobní číslo: 465308
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Připravenost Ústavu hematologie a krevní transfuze na blackout

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

18

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

5

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

25

5. Celkový počet bodů 58

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na základě jakého titulu právnické osoby a podnikající fyzické osoby zpracovávají „Plán krizové připravenosti“,
jaký je význam a vazba toho plánu v rámci systému krizového řízení?

2. Uveďte věcně příslušné orgány určené k řešení krizové situace „Narušení dodávek elektrické energie velkého
rozsahu“ a stručně popište působnost těchto orgánů.

3. Kdo v rámci České republiky vytváří a udržuje nouzové zásoby ropy a ropných produktů a v jaké výši? Kdo
schvaluje uvolnění, resp. použití těchto nouzových zásob?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na zcela konkrétní téma v podobě připravenosti Ústavu hematologie a
krevní transfuze (dále též ÚHKT) na dlouhodobý výpadek elektrické energie neboli blackout. Jednoznačně kladným
způsobem lze hodnotit volbu daného tématu, které má praktický rozměr a stejně tak i prokázání schopnosti autorky
této práce při sběru a práci s reálnými daty. Bohužel celá práce je zpracována značně nesystematickým způsobem,
který působí na řadě míst nepřehledně až nekonzistentně. Zvolená struktura a obsah některých kapitol je velmi
slabý, často pozbývající logickou výstavbu a potřebný prvek provázanosti v kontextu celé této práce. Autorkou
uvedená interpretace hlavních nástrojů připravenosti posuzovaného objektu je nepřesná (zejména v případě Plánu
krizové  připravenosti  nebo  Traumatologického  plán).  Taktéž  některá  uvedená  tvrzení,  zvláště  doporučujícího
charakteru, by měla obsahovat příslušný odkaz na zdroj těchto informací, aby byla jednoznačná autorizace těchto
tvrzení. K praktickému zhodnocení připravenosti ÚHKT na blackout autorka využila SWOT analýzu, která však již
neobsahuje podrobnější popis a kvantitativní zhodnocení dosažených výsledků. Následně navržená sada opatření, je
sice zcela relevantní a správná, avšak neobsahuje potřebnou vazbu na poznatky získané z provedené analýzy. V
neposlední řadě celá práce vykazuje i  relativně velkou míru formálních nedostatků, které naprosto zbytečným
způsobem snižují celkovou úroveň této práce.

Jméno a příjmení: PhDr. Tomáš Fröhlich, DiS.
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