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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pilnáčková Jméno: Markéta Osobní číslo: 460234
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Podpora hostitelským státem jako praktická bezpečnostní aktivita NATO a jeho
možné využití pro krizové řízení v ČR

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

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)*

38

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Je v ČR proces HNS chápán jako strategický úkol státu, či pouze jako dílčí úkol MO ČR. Podpořte svá tvrzení
argumenty.

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

Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala málo frekventované, málo publikované a náročné téma podpora
hostujícím státem – Host National Support (HNS) při operacích vojsk NATO v zahraničí. Práce je zpracována převážně
z originálních dokumentů NATO, s využitím některých zkušeností a postupů MO a AČR. Autorka práci konzultovala s
pracovníky GŠ a logistiky AČR. V práci je řešen konkrétní případ přesunu jednotek NATO přes naše území a také
možné úkoly a povinnosti státní správy v procesu HNS. Cíle práce a hypotézy jsou zvoleny přínosně, byť hypotéza č.
1 se dá předpokládat.
V teoretické části autorka velmi dobře řeší výchozí legislativní zabezpečení pro HNS, proces plánování HNS a úkoly
orgánů státní správy v něm. Proces HNS správně chápe jako komplexní úkol státu, což se ne vždy doceňuje.
V praktické části je s využitím SW programu komplexně zplánován přesun jednotek NATO přes naše území, včetně
jeho logistického, zdravotnického a policejního zabezpečení. Práce obsahuje řadu grafů, GISů, přehledových tabulek,
které přesun charakterizují. V závěru práce je zpracováno možné využití systému civilního krizového řízení ČR pro
HNS. Práce obsahuje dobře provedenou SWOT analýzu procesu HNS v ČR. Vypořádání hypotéz je možné, byť
postrádám více exaktních argumentů.
Diskuse je přínosná, hodnotící a v souvislostech komparující uvedený problém. V závěru je velmi dobře stanovena
řada doporučení strategického charakteru, jak oblast HNS v ČR dále rozvíjet.
Diplomová  práce  je  rozsáhlá,  originální,  přínosná  a  velmi  kvalitně  zpracovaná.  Autorka  při  zpracování  práce
prokázala nadstandardní píli a erudici srovnatelnou s vojenským odborným plánováním.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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