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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zvěřinová Jméno: Markéta Osobní číslo: 434362
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Spolupráce složek IZS a veterinární správy při realizaci krizových veterinárních
opatření v České republice

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)*

28

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

10

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

34

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké jsou možnosti AČR k provádění veterinárních opatření a zapojení se v těchto činnostech v rámci IZS?

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

Zvolené téma diplomové práce je aktuální a celkově je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Teoretická část je
pečlivě a přehledně zpracována, přičemž důkladně mapuje současný stav dané problematiky, vychází z odborné
literatury, platných právních norem a rovněž prezentuje analýzu vybraných onemocnění zvířat a jejich výskytu v
Evropě. V úvodu této části je akorát až zbytečně dlouze definován a popisován celý IZS. Ve vztahu k tématu práce
by bylo účelné více zdůraznit a důkladněji popsat možnosti a činnost složek IZS při provádění veterinárních opatření,
například dle Ústředního poplachového plánu IZS či v práci zmíněného typového plánu a typové činnosti složek IZS.
V práci ovšem absentuje zapojení a možnosti AČR, jakožto ostatní složky IZS, při řešení mimořádných událostí s
výskytem hromadné nákazy zvířat. Pro tyto účely armáda vyčleňuje ve prospěch IZS speciální veterinární odřady a
aktivně se podílela na likvidaci následků ptačí chřipky v roce 2007. Vojenští veterináři se dále podíleli i na realizaci
veterinárních opatření u ptačí chřipky i afrického moru prasat v roce 2017. Praktická část práce je rovněž velmi
důsledně zpracována a důkladně mapuje výskyt vybraných onemocnění zvířat v ČR a možný scénář výskytu nákazy
infekční anémie koní. Samotné výsledky práce a stanovené hypotézy jsou přehledně a validně vyhodnoceny dle
provedeného šetření. Z obsahového hlediska mohla být v praktické části práce důkladněji rozpracována metodika
práce a to především ve vtahu k použité SWOT analýze. Dále stanovená doporučení je pro větší přehlednost vhodné
uvést bodově ve formě výčtu s následným popisem. Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Martin Staněk
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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