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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se z většiny shoduje s jejím názvem. Hlavní cíl není autorkou splněn, protože 

prakticky celá teoretická část (cca 95%) je téměř doslova převzata z jednoho zdroje (č. 1). 

Dílčí cíl je splněn částečně, kapitoly hodnocení jednotlivých složek spíše popisují sled událostí. 

Vlasní hodnocení autorkou je značně subjektivní a není zasazeno do celkových souvislostí.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Subjektivní a emocemi ovlivněný pohled na řešenou dopravní nehodu by bylo vhodnější přiložit jako přílohu práce 

a ne jako přímou součást praktické části. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Stylistická stránka práce nemá vysokou úroveň. Z formálního hlediska lze postřehnout nepřesnosti v odsazení 

odstavců či řádkování. Práce obsahuje několik výrazných gramatických chyb. Terminologie není přesná. Některé 

definice neodpovídají obecně příjmaným či legislativou podloženým faktům (např. Mimořádná událost - Zákon č. 

239/2000 Sb. o IZS). 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

V práci jsou použity autentické obrazové materiály. Chybí číslování obráků. Obrazové přílohy jsou vhodné, ale 

chybí na ně odkaz v textu. 

 

    1           2     3       4 



 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Některé citované zdroje (např. v kapitole 2.1 ) nejsou uvedeny v seznamu literatury. Některé volně citované části 

textu jsou autorkou nevhodně upraveny. Podkapitoly 2.2, 2.3 a 2.4 nejsou označeny jako citované, i když jde 

téměř o doslovný přepis textu z Katalogového souboru typové činnosti - "Typová činnost složek IZS při společném 

zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí". Tento zdroj je neúplně uveden v seznamu 

literatury.   

    1           2     3       4 

 

 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Počet adekvátních zdrojů není dostačující. Předkládané zdroje nedávají autorce možnost srovnání.  Chybí aktuální 

legislativní normy týkající se tématu "Hromadné neštěstí".  

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část práce je v podstatě špatnou kopií textu z Katalogového souboru typové činnosti - "Typová činnost 

složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí". Terminologie na 

začátku práce není přesná. Některé definice neodpovídají obecně příjmaným či legislativou podloženým faktům.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

"Slohová úloha na téma: Nehoda na D1 a já". Kapitoly hodnocení jednotlivých složek spíše popisují sled událostí. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Bylo by záhodno  více rozpracovat praktickou část. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze se nezabývá tématem v celkovém kontextu, jen popisuje událost. Nesrovnává dostupné informace 

z různých zdrojů (zde ani nelze). 

 

    1           2     3       4 

 



Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

 Neshledávám.  

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Nedoporučuji k obhajobě. 

      

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 10. 9. 2012      Podpis:      

  


