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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Prchal Jméno: Jakub Osobní číslo: 456741
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza a porovnání zabezpečení 10 lékáren v Praze 5

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)* 20

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)*

37

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké vidíte důvody odmítnutí součinnosti některých lékáren, a to zejména u řetězce MAX, a to i ve vašem případě,
jako policisty?

2. Lze konstatovat, že Vámi zjištěný stav zabezpečení lékáren je podobný v celé České republice?

3. Bylo na Praze 5 v posledních deseti letech zaznamenáno vyloupení lékárny nebo alespoň pokus o její vyloupení?
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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

Předloženou diplomovou práci hodnotím pozitivně. Danou problematiku zpracoval student zodpovědně, komplexně,
po stránce odborné na vyšší než požadované úrovni. Ve své práci využil svých zkušeností příslušníka Policie České
republiky a tyto znalosti mu pomohly při analýze lékáren, ve kterých nenašel odpovídající součinnost majitelů či
personálu  a  musel  tak  posuzovat  jejich  zabezpečení  pouze  na  základě  vlastní  prohlídky  a  následné  analýzy.
Vynikající je i doprovodná fotodokumentace. Práce je vhodně doplněna tabulkami a grafy.

Student pracoval samostatně a iniciativně, plnil termíny stanovené školitelem, zcela respektoval jeho doporučení.

Práci považuji za přínosnou, protože možnost vloupání do lékáren, s ohledem na "atraktivitu" jejich zboží nelze
vyloučit. Proto je zarážející jak málo využívají dnes již tak běžných prvků jako jsou kamery nebo připojení k pultu
centrální ochrany.

K vlastní práci nemám závažnější připomínky.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

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


