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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Šnajdr Jméno: Jakub Osobní číslo: 474916
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Připravenost subjektů kritické infrastruktury na řešení úkolů v jejich působnosti za
krizového stavu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

26

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)*

6

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

38

5. Celkový počet bodů 88

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  V  práci  uvádíte,  že  současná  připravenost  stanic  je  dobře  zajištěna,  jaké  výhody  tedy  spatřujete  v  jejich
modernizaci?

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

Studentovi se v předložené diplomové práci podařilo splnit cíl, který si stanovil a formuloval v úvodní části. Zvolená
struktura (osnova) práce je velmi dobrá, jednotlivé části mají logickou návaznost, doplněny jsou vhodně vybranými a
uspořádanými přílohami. Lehké rezervy bych viděl ve formálních náležitostech týkající se vnitřní organizace HZS
Středočeského kraje, které ale nemají vliv na splnění cíle práce.

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Hes
Organizace: HZS Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno


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

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


