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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Márová Jméno: Jana Osobní číslo: 434363
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza a komparace schopnosti poskytovat první pomoc u příslušníků Policie 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)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19

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)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Z jakého důvodu jste si vybrala pro své srovnání zrovna Krajské ředitelství policie (dále jen KŘP) hl.m. Prahy,
Středočeského kraje a Ústeckého kraje? Pokud byste si měla vybrat i jiné KŘP, tak které, místo kterého a proč?

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 Bc. Jana Márová si vybrala pro svou práci velmi zajímavé a aktuální téma pojednávající o schopnosti
příslušníků Policie České republiky (dále jen ČR) v poskytování první pomoci.
Studentka měla již na počátku, kdy za mnou přišla s žádostí o vedení diplomové práce, jasnou představu o tom, o
čem by chtěla psát, a hlavně měla poměrně velmi dobré znalosti z dané oblasti.
Vysoce kladně hodnotím pracovní morálku studentky a její zodpovědný a proaktivní přístup k plnění úkolů.
Práce je mírně obsáhlejší, než je obvyklé, ale není v ní uvedeno zbytečně nic navíc a jakékoli zkrácení by bylo
naopak na škodu. Téma je zpracováno komplexně a jednotlivé části práce mají logickou posloupnost. Zadání práce
je respektováno, cíl práce, který si studentka vytyčila, byl naplněn a rovněž byly vhodně formulovány a analyzovány
hypotézy.  Výsledky  jsou  přehledně  zpracovány  pomocí  tabulek  a  grafů.  V  praktické  části  zejména  pozitivně
hodnotím charakteristiku 3 vybraných krajských ředitelství  Policie ČR v oblasti  metodiky výcviku a vybavení a
následné porovnání  těchto krajských ředitelství.  Rovněž pozitivně hodnotím SWOT analýzu,  u  které studentka
vycházela z podkladů získaných od jednotlivých krajských ředitelství na základě podaných žádostí. Studentka Bc.
Márová, jakožto osoba stojící mimo Policii ČR, nemohla pro získání interních informací udělat za daných okolností
více.
Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti, doporučuji jí k obhajobě a hodnotím známkou A.

Jméno a příjmení: Mgr.et Ing. Matěj Tejmar
Organizace: Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha
venkov-ZÁPAD, Zborovská 13, Praha 5


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

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


