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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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)*

10

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

35

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na straně 20. uvádíte, že: "Obecné finanční principy pro HNS jsou předmětem HNS MOU. Žádná hostující země by
neměla usilovat o finanční zisk z HNS, proto je důležité, aby byla stanovena zásada, že síly NATO nebudou účtovány
za služby nebo materiál více než ozbrojené síly vysílající země." Je tato zásada plně v ČR respektována anebo je
možné nalézt příklad organizací, které jsou založeny na principu tzv. černého pasažérství na participaci nákladů?

2. V práci používáte dokumenty označené zkratkou „MC“. Kdy se dokument typu MC stává závazným pro ČR?
Vymezte, jaký je vztah mezi MC a MOU?

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

Vypracování  diplomové práce na stanovené téma předpokládalo studium velkého množství  dokumentů,  jejichž
obecná znalost a povědomí o nich je spíše okrajové. Autorka prokázala schopnost orientace v poměrně složitém
tématu,  jehož  pochopení,  následná  analýza  a  dedukce  závěrů  předpokládala  pochopení  mnoha  aspektů
bezpečnostního prostředí a vztahů v rámci Aliance. Práce je napsána velmi dobrým jazykem. Autorka používá
aktuální pojmový aparát, který by se mohl stát vzorem pro mnoho vojenských profesionálů. Stejně tak je pro mě
velmi lichotivé, že se autorka velmi dobře orientuje v problematice organizačních struktur Ministerstva obrany a do
něho spadajícího Generálního štábu Armády České republiky.  Množství  a spektrum použitých literárních zdrojů
ukazuje, že autorka velmi zevrubně pracovala s literaturou. Ze nevýznamnou chybu je možné považovat občasný
nejednotný  přístup  ke  zpracování  odkazů  (citací)  na  použité  literární  (zejména  pak)  tištěné  zdroje.  Obecným
normovaným pravidlem je psaní příjmení kapitálkami a následně jména autora písmeny malými. Autorka občas
tento přístup zaměnila. Akceptovatelné je i množství použitých internetových zdrojů. V případě odkazů na alianční
standardy typu spojeneckých a taktických publikací je tento přístup pochopitelný. Práce je zpracována s minimem
stylistických, gramatických a běžných písařských chyb. Grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni a svědčí o
autorčině svědomitém přístupu j jejímu zpracování. Konstatuji, že posuzovaná diplomová práce vytváří velmi solidní
teoretický i praktický podklad pro úvahy spojené s aplikacemi principů a zásad podpory hostitelské země nejenom v
rovině obecné, ale i aplikační.

Jméno a příjmení: pplk.doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Organizace: Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany
Kontaktní adresa: Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 VYŠKOV
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