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

Kohoutová

Jméno:

Klára

Osobní číslo: 469787

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Krizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u
mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněných

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

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

27

2.

Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)*

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)*

8

4.

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

38

5.

Celkový počet bodů

91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Popište, co znamená a jakým způsobem jste využila metodu OSINT ve své diplomové práci.
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 zpracovala ve své diplomové práci velmi zajímavé téma, které je považováno v historii složek IZS za jistý
precedent. Provedla analýzu mimořádné události, která se reálně uskutečnila v roce 2019, a která byla řešena
soudní cestou. Ve své teoretické části použila metodu "open source intelligence", kdy komparovala z otevřených
zdrojů dopady této mimořádné události. Následně ve své praktické části diplomové práce získala metodou řízených
rozhovorů velmi otevřené informace od účastníků této mimořádné události, které pak multikriteriální analýzou
vyhodnotila a navrhla úpravu metodického listu pro složky IZS v rámci krizové komunikace. V době psaní diplomové
práce nebyl ještě případ uzavřen, takže získat informace bylo velmi obtížné, čehož se autorka zhostila výborně a
profesionálně. Cíle diplomové práce byly splněny.


Jméno a příjmení: Ing. Petra Kadlec Linhartová
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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