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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Korbelová Jméno: Alena Osobní číslo: 434114
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Připravenost obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací

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)* 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 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Myslíte si, že by v právních předpisech měla být zakotvena pro obce povinnost nějaké minimální materiální
vybavenosti pro řešení mimořádných událostí a krizových situací?

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

Studentka  zpracovávala  práci  průběžně a  svědomitě,  dané problematice  se  věnovala  s  náležitou  pečlivostí  a
důsledností. V práci se nachází několik formálních nedostatků, které ale nemají zásadní vliv na kvalitu práce.
Cíle v zadání práce byly splněny. I přes neochotu některých obcí podat nějaké informace či podklady ke zpracování
práce, se podařilo získat dostatečné množství informací, názorů či podkladů. Fungování postižených obcí, zejména
při krizových stavech, je vždy stěžejní záležitostí při řešení těchto situací v rámci ORP a kraje, proto práce věnující se
připravenosti obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou přínosné.

Jméno a příjmení: RNDr. Tomáš Holec
Organizace: HZS Středočeský kraj
Kontaktní adresa: Praha


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