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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Procházková Jméno: Eva Osobní číslo: 492508
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Místo a úloha Vodní záchranné služby ČČK při řešení mimořádných událostí a
krizových situací

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)*

30

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)*

35

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. VZS ČČK má propracovaný systém vzdělávání, ale i přesně definovány standardy pro vybavení technikou. Vše
však stojí na velice tenkém ledě, tj. na množství finančních prostředků. Jak v práci uvádíte, vše by se mohlo zlepšit
přechodem spolku na profesionální úroveň (vodní záchranná služba). Která z Vámi zmiňovaných možností (nehledě
na současnou formu) by byla podle Vás pro ještě lepší a stabilnější fungování VZS ČČK nejlepší a proč?

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

Diplomová práce je v teoretické části uspořádána přehledně a logicky od charakteristiky IZS, přes právní prostředí k
samotnému popisu VZS ČČK. K potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz byly vhodně zvolené a použité
výzkumné metody. V práci je detailně popsáno jak vybavení spolků, tak odborná příprava členů, ale i samotné
fungování  a hlavně financování  organizace.  Ze získaných výsledků jsou logicky vyvozeny závěry a návrhy na
zlepšení. Diplomová práce v plném rozsahu splnila zadání.

Jméno a příjmení: plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová
Organizace: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
Kontaktní adresa: Kloknerova 26 148 01, Praha 414


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


