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

27

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

9

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

36

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Charakterizujte shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., ve znění doplňků a novel

2. Co jsou Typové činnosti složek IZS?

3. Stručně charakterizujte úrovně řízení zásahu taktické, operační a strategické.
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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

Tématem práce je  analýza připravenosti  Policie  České republiky  při  vzniku mimořádné události,  na  kterou je
zpracována typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Práce je zpracovávána za pomocí metod analýzy, syntézy,
komparace a dedukce.

Teoretická část představuje jednotlivé základní složky integrovaného systému. Je zde definována struktura Policie
České republiky a její hlavní úkoly. Podrobně je představen Územní odbor Policie České republiky Kladno a jeho
podřízené složky.

V praktické části  jsou analyzovány postupy policie  při  aplikaci  typových činností  a  právní  nástroje  zkoumané
problematiky.  Součástí  práce  je  popis  postupu  při  přípravě  na  mimořádnou  událost.  Součástí  práce  je  také
představení výcviku policistů a nastavení systému vzdělávání.
Cíl práce byl naplněn cca z 90%

Jméno a příjmení: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
Organizace: Institut pro veřejnou správu
Kontaktní adresa: Dlážděná 6, 110 00 - Praha 1


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

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


