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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Petržilková Jméno: Jana Osobní číslo: 470565
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Krizová připravenost Českého červeného kříže v Ústeckém kraji

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

27

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 19

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)*

31

5. Celkový počet bodů 85

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Diplomovou práci považuji za přínosnou. Autorka prokázala dostatečnou orientaci v teoretických východiscích řešené
problematiky. V teoretické části (kapitola 2) standardně popisuje pojmy, které s tématem práce souvisí. Autorka
začíná  výkladem  odborných  pojmů,  pokračuje  popisem  toho,  jak  jsou  tyto  pojmy  ukotveny  a  aplikovány  v
podmínkách fungování  Českého červeného kříže.  Text  je  zpracován přehledně,  a  vhodně jej  doplňují  vybraná
schémata. Jednotlivé části práce mají logickou posloupnost.
V praktické části byla pomocí programu Riskan verze 2.0 vypracována analýza rizik na území Ústeckého kraje.
Výsledky analýzy jsou zpracovány na standardní úrovni.
Součástí praktické části je Koncepce krizové připravenosti ČČK v Ústeckém kraji do roku 2024, kterou autorka na
podkladě analýzy výsledků vypracovala.
Následně jsou výsledky analýzy v kapitole diskuse zhodnoceny a komparovány s výsledky jiných autorů. Ovšem tato
kapitola by zasluhovala podrobnější rozpracování s použitím většího množství zdrojů určených ke komparaci.
Větší pozornost měla autorka věnovat formálním náležitostem (např. text v obrázcích č. 20 – 27) a vhodné by bylo
zařadit jako samostatné podkapitoly vyhodnocení cílů a vyhodnocení hypotéz.
V závěru konstatuji, že diplomová práce byla zpracována v souladu se zadáním práce a byly naplněny cíle práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 85 body (hodnocení B).

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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