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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kohoutová Jméno: Klára Osobní číslo: 469787
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Připravenost integrovaného záchranného systému na mimořádné události spojené s
výskytem CBRN látek

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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)*

30

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Uveďte, jakým způsobem jste získávala informace pro uvedenou SWOT analýzu a metodu FMEA?

2. 

3. 
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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

Studentka zpracovala téma, které je v dnešní době velmi aktuální. Snažila se pojmout velké množství informací, což
se ve výsledku bohužel částečně ukázalo pro ni nevýhodou. Jsou zde jisté nedostatky u uvedených legislativ, což
bude muset studentka upřesnit u obhajoby, např. v článku 2.1.3. uvádí chybně legislativu, ale pak v článku 2.1.4. je
již tato uvedena dobře. Obsahově je ale práce v pořádku. Dle mého názoru, vzhledem k charakteru práce, jsou
výsledky a diskuse zpracovány tak, aby odpovídaly zadání bakalářské práce. Konkrétně velmi dobře je zpracována
kapitola 6. Cílem může být výstup pro další, podrobnější výzkum, kterým by se mohla zabývat případná diplomová
práce.

Jméno a příjmení: Ing. Petra Kadlec Linhartová
Organizace: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Kontaktní adresa: Bartoškova 28, Praha 4


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


