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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Donátová Jméno: Aneta Osobní číslo: 461626
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem
nebezpečných látek

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

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)*

10

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým konkrétním způsobem by mohly výsledky Vaší DP přispět ke zlepšení úrovně kurzů v operačním řízení?

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

Studentka zkoumala ve své diplomové práci velmi důležitý aspekt, týkající se práce příslušníků KOPIS HZS ČR, a to
úroveň znalostí  vybrané specifické problematiky.  Zaměřila se na problematiku CBRNE látek,  mapovala formou
řízených rozhovorů úroveň znalostí jak subjektivních, tak i objektivních u této vybrané skupiny příslušníků HZS ČR.
Intenzivně spolupracovala se Střední odbornou školou PO a Vyšší odbornou školou PO ve Frýdku Místku. Velmi
přehledně a velmi důsledně je v této diplomové práci vypracovaná kapitola 5. Výsledky. Velmi kladně hodnotím
grafické zpracování této kapitoly, které přehledným způsobem znázorňuje praktický výstup její práce. Studentka
prokázala vysokou úroveň znalostí při psaní a tvorbě jak teoretické části, tak i praktické části práce. Její dosažené
výsledky se mohou uplatnit při rozvoji dalšího vzdělávání příslušníků HZS ČR.

Jméno a příjmení: Ing. Petra Kadlec Linhartová
Organizace: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Kontaktní adresa: Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 - Nusle


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

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


