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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fröhlich Jméno: Gerhard Osobní číslo: 469779
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza a evaluace účasti AČR v zahraničních operacích

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)*

24

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15

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)*

7

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

34

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká jste použil  kritéria hodnocení pro konstatování "Ztráty životů vojáků AČR jsou srovnatelné se ztrátami
ostatních členských států NATO". Plnila AČR srovntelné úkoly s ostatními ?

2. Jaké jsou obecné, celosvětově uznávané "Zásady nasazování ozbrojených sil pro plnění vojenských operací" ?

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

Cílem Diplomové práce byla Analýza a evaluace účasti AČR v zahraničních operacích. Dle předložené práce přistoupil
zpracovatel k jejímu naplnění zodpovědně o čemž svědčí její rozsah a množství uváděné literatury a zdrojů. Toto
však negativně ovlivnilo způsob a úroveň zpracování informací a dále i formální náležitosti a celkovou úpravu práce.
Celkově lze konstatovat, že zpracovatel cíle práce naplnil, v dané problematice se orientuje, ocenit je třeba práci se
zdroji, množstvím studijního materiálu, jejich uplatněním.
Práce naplňuje požadavky na takovouto práci kladené, jednotlivé části na sebe vhodně navazují, práce je přehledná,
srozumitelná, dokumentační materiál je řádně očíslován, dostatečně přehledný. Práci k daném tématu vidím jako
přínosnou, využitelný informační materiál o účasti AČR v zahraničních operacích.
Diplomová  práce  naplňuje  své  zadání,  doporučuji  k  obhajobě  dle  hodnocení  jednotlivých  kritérií  s  celkovým
hodnocením
B (velmi dobře)
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