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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Žáková Jméno: Gabriela Osobní číslo: 470598
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému v gesci Policie České
republiky - Analýza připravenosti Územního odboru Kladno

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)*

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 17

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)*

7

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

37

5. Celkový počet bodů 87

* 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

Práce je zpracována srozumitelným, přehledným způsobem s přiměřeným množstvím literatury a zdrojů. Jednu
drobnou výtku lze uvést v kontextu dílčí redundadnosti některých pasáží textu a z hlediska formálního nejednotné
styly  písma v názvu subkapitol  a  překlepy.  Výzkumná část  je  zpracována kvalitně,  autorka prokázala  dobrou
orientaci ve zpracovávané problematice. U obrazových příloh působí poněkud rozpačitě označení zdrojů za vlastní.
Vhodnější by bylo uvedení: z archivu autorky nebo obdobný popis. Vlastní zdroj působí zavádějícím dojmem. Celkově
je možné konstatovat, že práce je pojata zdařile a je možné ji doporučit k obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

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


