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

20

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

25

5. Celkový počet bodů 75

* 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

Studentka se ve své diplomové práci snažila provést analýzu postupu činnosti příslušníků na krajských oparečních
střediscích HZS při událostech s výskytem nebezpečných látek. Vcelku dobře popsala historii a právní prostředí celé
problematiky operačních středisek a komunikační prostředky využívané v rámci IZS v České republice. Vlastní
analýza je však poznamenána přijatými hygienickými opatřeními v rámci pandemie coronaviru, která přišla v době
zpracovávání její diplomové práce a značně ztížila až znemožnila provést skutečnou, podrobnou a úplnou analýzu.
Jistě oněch 20 respondentů, navíc s velkým podílem nováčků v nějakém nástupním kursu, není mnoho. A rovněž tak
vzorek příslušníků pouze z jednoho kraje by také bylo vhodné rozšířit o názory a zkušenosti z jiných krajů. I tak se ale
v rámci takto omezených možností podařilo studentce jistou úroveň analýzy dosáhnout a navrhnout soubor pěti
opatření, která by, pravděpodobně po nějaké širší diskuzi, mohla vést k dalšímu zlepšení připravenosti operačních
středisek HZS krajů na řešení situací s výskytem nebezpečných látek.
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