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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Mareš Jméno: Radek Osobní číslo: 456738
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza úrovně ochrany kritické infrastruktury Karlovarského kraje v oblasti
zdravotnictví

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)* 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)*

9

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

30

5. Celkový počet bodů 87

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Student v práci zmiňuje riziko pro zdravotnické zařízení lůžkové péče „nedostatečné dodávky léčiv“. Tuto situaci
bylo možné sledovat v KKN a.s. v únoru a březnu tohoto roku. Který druh podpůrného léčiva užívaného pro pacienty
s onemocněním COVID-19, bylo nedostatek a jaké další problémy s tím byly spojeny?

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

Tuto práci jsem posuzoval v její  předchozí verzi.  Nutno dodat, že student zcela zásadním způsobem pozitivně
reagoval na předchozí kritické výtky k diplomové práci. Je evidentní, že pochopil argumentaci a v upraveném pojetí
zavedl systematickou strukturu (nastavil srovnávací podmínky k nimž vztahoval své analýzy) a propracoval celou
metodiku práce. Z těchto důvodů hodnotím práci jako velmi dobrou.

Jméno a příjmení: Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
Organizace: HZS Karlovarského kraje
Kontaktní adresa: Závodní 205, Karlovy Vary 360 06


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

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


