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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Barešová Jméno: Kateřina Osobní číslo: 456679
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Připravenost Městské policie hl. m. Prahy na řešení mimořádné události typu
povodeň

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)* 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)*

34

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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

Diplomovou práci  hodnotím klasifikačním stupněm "A" (výborně).  Ke zvolenému tématu týkajícímu se činnosti
Městské policie hl. m. Prahy v kombinaci s problematikou ochrany před povodněmi studentka přistupovala po celou
dobu  řešení  úkolu  samostatně  a  s  potřebnou  pracovní  morálkou,  iniciativně  přistupovala  ke  konzultacím  a
operativně  reagovala  na  připomínky  vedoucího  DP.  Oceňuji  zejména  snahu  o  získání  co  největšího  množství
informací a podkladů z reálné činnosti městské policie při povodních, včetně osobní účasti na jednom z cvičení
složek IZS a dotčených orgánů na povodňovou tématiku na území hl. m. Prahy. Po formální stránce je DP zpracována
plně v souladu s požadavky stanovenými vedením katedry. Po stránce odborné má DP výbornou úroveň, studentka
během zpracování  DP  získala  a  prokázala  potřebné znalosti  v  řešené  oblasti  a  tyto  plně  využila.  Doporučuji
předloženou DP k obhajobě.

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


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