
Posudek oponenta diplomové práce  
 

Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Adam Kašpar 

Téma práce: Hodnocení počtu utonulých v České republice v letech 1998-2018. 

 

Rozsah práce: 69 stran textu, 37 tabulek, 19 grafů, 38 titulů použitých pramenů, literatury a jiných zdrojů. 

 

Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit počty utonulých v České republice v závislosti na věku, 

pohlaví a příčinách utonutí v období od roku 1998 do roku 2018.  

 

1. Náročnost tématu na: 

-  teoretické znalosti                                                             velmi dobré 

-  vstupní údaje a jejich zpracování                                      výborné 

-  použité metody                                                                  výborné 

 

2. Kritéria hodnocení práce: 

 Stupeň hodnocení 

výborně velmi 

dobře 

dobře nevyhovující 

Splnění cíle X    

Samostatnost posluchače při 

zpracování tématu 

neposuzuji    

Logická stavba práce X    

Práce s prameny, včetně citací  x    

Adekvátnost použitých metod X    

Hloubka provedené analýzy ve 

vztahu k tématu 

X    

Stylistická úroveň a úprava práce  X   

 

3. Využitelnost výsledů práce v praxi: 

Diplomovou práci  tvoří  7 kapitol včetně Úvodu, Diskuse a Závěru. Součástí práce je seznam použitých 

informačních zdrojů, příloha a poznámkový aparát, který je umístěn v textu. Jako celek má práce logickou 

skladbu  a je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Autor použil metody komparace, syntézy a analýzy, 

na jejichž základě vytvořil práci, kterou lze využít při dalším výzkumu v oblasti  dané problematiky a při řešení 

dalších  existujících problémů. 

 

4. Připomínky a otázky k obhajobě: 

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že autor diplomové práce použil adekvátní metody a splnil stanovený cíl 

práce. Kvalitu práce zvyšuje zařazení podkapitoly Analýza použitých zdrojů. K lepší orientaci v práci by 

prospělo důsledné rozlišování odkazu na zdroj a přesnou citaci.  U přesné citace by měla být uvedena strana 

použitého zdroje. V oblasti stylistiky a gramatiky se vyskytuje pouze několik chyb v interpunkci a  zbytečné 

vsuvky typu „tedy“. Tyto drobné nedostatky nesnižují celkovou kvalitu práce, která i přes uvedené připomínky 

splňuje požadavky na kvalitní diplomovou práci. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte hlavní příčiny rozdílů v počtu utonulých v uvedených zemích 

2. Uveďte další návrhy a doporučení, které by pomohly snížit počty utonulých u nás 

3. Zdůvodněte volbu zemí, které jste srovnával s Českou republikou 

 

5. Práce je doporučena k obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 

31. srpna 2021                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              ………………………………. 
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