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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hašek Jméno: Zdeněk Osobní číslo: 465725
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Evakuace zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18

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)*

32

5. Celkový počet bodů 82

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Definujte několik kritérií, aspektů, které odlišují mimořádnou událost od krizové situace. Kdy je extrémní vítr
mimořádnou událostí a kdy krizovou situací a které plány a subjekty zasahují při MU a které při KS?

2. Přeformulujte při obhajobě diplomové práce svoje tři stanovené hypotézy do správného znění tak, aby proměnné
porovnávaly  a  ověřovaly  rozdíly  (víc,  častěji,  silněji,  výš,  odlišné)  nebo vztahy (pozitivní,  negativní  souvislost,
korelace) či následky (čím – tím, jestliže – pak, jak – tak, když – pak, atp.).

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

V zadání diplomové práce není jasně formulovaný cíl, pouze čím se autor závěrečná práce bude zabývát a co bude
analyzovat. Samotný cíl práce je definován až v kpt. 2, na str. 12.
Ve stejné kapitole jsou stanovena určitá tvrzení, která nelze chápat jako hypotézy. Hypotézy vyjadřují vztah alespoň
dvou proměnných. Tento vztah mezi dvěma jevy je třeba jasně a explicitně vyjádřit (rozdíly nebo vztahy nebo
následky), například:
hypotéza vyjadřující  vztah -  Mezi  odbornými znalostmi  zaměstnanců a úspěšnou realizací  objektové evakuace
zařízení služeb sociální péče je pozitivní vztah.
Hypotéza musí být testovatelná, musí se dát potvrdit nebo vyvrátit. Proměnné se musí dát měřit nebo kategorizovat.
Při testování hypotéz se vždy porovnávají dvě hypotézy. První hypotéza, nulová/H0, je hypotéza, která se testuje.
Druhou hypotézou k porovnání je alternativní hypotéza, obvykle značená H1. Platnost hypotéz ověřujeme pomocí
statistického testu (testu významnosti), ale jistě ne pomocí výsledků z dotazníkového šetření.
Na str. 21 se student vyjadřuje k naturogenním a antropogenním hrozbám, které byly definovány v Analýze hrozeb
pro ČR, 2015. Jsou to hrozby s nepřijatelným rizikem, u kterých se očekává vyhlášení krizové situace a jejich řešení v
podmínkách vyhlášeného krizového stavu. Autor práce však hovoří o mimořádných událostech.
Dále shledávám, že se student v textu práce vyjadřuje v množném čísle,  např.  "...v diplomové práci  jsem se
zabývali..."; nebo "...při analyzování budovy jsem stanovili podobu..." nebo "...při porovnání s příslušnými normami
jsme zjistili...". Předpokládám však, že student psal svoji práci sám.
Oceňuji dobře zpracovanou kapitolu Diskuze, kde student shrnuje svoje získané poznatky a komparuje je s výsledky
ostatních vědeckých studií, článků, literárních zdrojů nebo jiných závěrečných prací.
I když výše zmiňuji zjištěné nedostatky, tak z komplexního pohledu hodnotím diplomovou práci velmi dobře.

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
Organizace: AMBIS - Vysoká škola
Kontaktní adresa: Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8-Libeň
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