
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Katedra: Katedra ochrany obyvatelstva akademický rok: 201012011

jméno oponenta: Ing. Jan Kostka Ph.D.

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -
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REPUBLIKY VE VYBRANÉ LOKALITĚ

Jméno a příjmení diplomanta: Jiří Kocich

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce v plném rozsahu odpovídá zadání, které měl student zpracovat.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých

částí práce, případně jejich úplnosti?

Diplomová práce je z hlediska struktury přehledně a jasně vypracována, návaznost

jednotlivých částí práce je logická, rovněž úplnost jednotlivých kapitol je adekvátní.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Student se ve své diplomové práci zabývá ochranou obyvatelstva z hlediska Policie ČR a to ve

vybrané lokalitě, kde sám jako policista PČR pracuje. V teoretické části student nejprve

popisuje základní charakteristiku a stavbu PČR. Vysvětluje terminologický rámec

jednotlivých pojmů s konkrétním zakončením struktury MŘ PČR Ostrava. Následně

v praktické části se zabývá mimořádnými událostmi a nápadem trestné činnosti ze statistik

HZS a PČR za období 2007 - 2009. Dále popisuje vybranou lokalitu obvodního oddělení

PČR Ostrava - Mar. Hory a pomocí metody SWOT konkrétně hodnotí stávající možnosti

ochrany obyvatelstva. Poté autor navrhuje počet policistů, sil a prostředků vybraného

obvodního oddělení PČR a délku dojezdového času na místo činu. V závěru navrhuje další

obecné řešení dané problematiky.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Práce se zabývá hodnocením pomocí metody SWOT, která dle mého názoru může být pouze

dílčím pomocným nástrojem k hodnocení bezpečnosti dané lokality.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce v praktické části piináši nové poznatky v rámci možnosti dilčiho hodnoceni

bezpečnosti dané lokality právě pomocí metody SWOT.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Volba a využití studijních pramenů je pro diplomovou práci adekvátní.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Formální zpracování hodnotím jako dobré ajazykovou stránku jako průměrnou.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Praktická část diplomové práce může být využita jako jedna z možnosti při praktickém

zpracováni bezpečnosti jednotlivých lokalit.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Autor se ve své práci nezabývá dvěma důležitými aspekty, které mohou výrazně ovlivnit nápad

trestné činnosti dané lokality. Tyto dva aspekty nejsou statisticky relevantně zjistitelné. Jedná

se o demografické složení a fluktuaci obyvatelstva, která v autorem vybrané lokalitě nápad

trestné činnosti výrazně ovlivňuje. Tato připomínka může být použita jako doplňující otázka,

ve zněni: "Jakým konkrétním způsobem ve vybrané lokalitě Ostrava - Mar. Hory ovlivňuje

právě demografické složení a fluktuace obyvatelstva nápad trestné činnosti. "

10. Práci hodnotím:

Zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Diplomovou práci celkově hodnotim známkou VELMI DOBŘE.
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