POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Klimakovská

Jméno:

Jana

Osobní číslo: 484175

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Koordinace složek IZS a dalších subjektů k zajištění bezpečnosti při společenských,
kulturních a sportovních akcích velkého rozsahu

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)*

17

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)*

27

5.

Celkový počet bodů

80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jaká je, dle vaše soudu, role soukromých bezpečnostních služeb při zajišťování hromadných akcí a v čem
spatřujete eventuální nedostatky či možné výzvy?
2.
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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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
Autorka zpracovala práci na zajímavé a aktuální téma, které je nedílnou součástí bezpečnostní problematiky ochrany
obyvatelstva a měkkých cílů. Práce je z hlediska struktury pojata logicky a přehledně. V teoretické části jsou
vymezeny základní pojmy vztahující se ke zpracovávanému tématu a velmi stručně jsou představeny zásady
ochrany měkkých cílů ve vztahu k hromadným akcím (společenské, kulturní aj.) Autorka dále popisuje roli
jednotlivých aktérů, kteří participují na zajištění bezpečnosti v těchto případech. Některé informace působí poněkud
vytržené z kontextu nebo přespříliš stručně, což činí práci poněkud fragmentovanou. Práce je na druhou stranu
stylisticky a jazykově zpracována ústrojně, autorka používá výrazy přiměřenou mírou odborně. V práci jsou drobné
metodické a citační nedostatky, které ovšem nemají na celkovou kvalitu práce zásadnější vliv. V praktické části
autorka popisuje konkrétní případ perspektivou z bezpečnostní perspektivy. Tato události by si zasloužila více
detailnější rozpracování, protože se jedná o akci poměrně nestandardní s možnými bezpečnostními výzvami a
latentními riziky. Celkově je ovšem možné konstatovat, že práce je zpracována srozumitelně, přehledně, autorka
pracovala s relevantním množstvím literatury a dalších zdrojů, a to tuzemských i cizojazyčných a prokázala dobrou
orientaci v problematice. Práci je tedy možné doporučit k ústní obhajobě.
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