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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. 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)*

10

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

40

5. Celkový počet bodů 100

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Má autor zpětnou vazbu, jak bude s DP pracovat víceprezident ČČK ve smyslu aplikace do podmínek ČČK ?

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

DP se zabývá krizovou připravenosti ČČK na regionální úrovni ryze z praktického hlediska a to s cílem zpracovat
zásady a směry rozvoje krizové připravenosti ČČK kraje. K tomu je efektivně využit SW nástroj Riskan k realizaci
analýzy rizik a následnému vytvoření prováděcích dokumentů - Koncepce krizové připravenosti ČČK kraje a Plán
pomoci ČČK kraje.

Vlastní práce je vedena systematicky, logicky, pracuje s výsledky přehledně, doplňuje tabulkami a grafy, plynule
směřuje k tvorbě nového výchozího dokumentu (str.  64-76 a str.77 - 108). Následně je provedena komparace
dokumentů platných do roku 2014.

DP vytýčený cíl naplnila, efektivně je využita SWOT analýza k určení silných a slabých stránek krizové připravenosti
ČČK v kraji.

Reálný výstup DP - oba dokumenty - je poskytnut do diskuze a je tak vytvořen předpoklad pro další zkvalitňování
ČČK jako součástí IZS ČR.

Jméno a příjmení: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Organizace: Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha
Kontaktní adresa: Ruská 85, 100 05 Praha 10


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

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


