
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zajíc Jméno: Josef Osobní číslo: 474907
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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)*

32

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Jak  by  jste  hodnotil  schopnosti  Bezpečnostního  systému  ČR  na  nenadálou  krizovou  situaci  nevojenského
charakteru - teroristický útok - podobného rozsahu jako ve Francii ?

2. Jak hodnotíte účast ČR v mezinárodních organizacích jako EU, NATO ? Je členství pozitivem, nebo možným rizikem
především při našem zapojení do vojenských operací - nebezpečí teroristických útoků ?

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

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České
republiky, zhodnocení vlivů a dopadů migrační vlny a popsat její příčiny.

Diplomová práce je zpracována v souladu s požadavky na takovýto typ práce, možná až příliš rozsáhlá. Autor
pracoval s odbornou literaturou relevantní tématu, na práci pracoval samostatně s využitím dostupných materiálů.
Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, práce je srozumitelná i pro laika, použité zdroje jsou vypovídající,
dokumentační materiál je řádně očíslován, dostatečně přehledný, dobře je zpracováno vysvětlení všech použitých
symbolů, zkratek, obrázků a literatury.

Celkově lze konstatovat, že autor cíle, které si stanovil naplnil, v dané problematice se dobře orientuje, při práci s
různými zdroji  ukázal dobré analytické schopnosti,  stejně jako schopnosti hodnocení výsledků SWOT analýzy a
vedení diskuse nad závěry práce. Ocenit je třeba velmi dobré využití literatury, kdy jsou v práci vhodně citované
konkrétní tituly.
Závěr práce velmi dobře reflektuje stanovené cíle.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s uvedeným hodnocením.

Jméno a příjmení: Ing. Josef Sedlák
Organizace: externí spolupracovník ČVUT v Praze, FBMI
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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