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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezpečnostní plán překladiště ropných produktů Hněvice 
Jméno autora: Bc. Anna Pechová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství 
Vedoucí práce: Doc. RNDr. D. procházková, DrSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, fakulta dopravní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání znamenalo vyplnění odborných podkladů do modelu bezpečnostního plánu. V případě velké erudice studenta o 
hlubší aspekty řízení bezpečnosti objektů kritické infrastruktury. 
Jelikož jde o strategický objekt, bylo s ohledem na zveřejňování diplomových prací na internetu přihlédnuto k utajovaným 
skutečnostem a výsledky práce jsou pro modelový objekt s tím, že provozovateli objektu Hněvic  byly dány k dispozici 
konkrétní výsledky pro Hněvice. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

V práci chybí analýza zákona č. 59/2006 S., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými   
chemickými látkami a chemickými přípravky  a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně   některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách), které byly předmětem výuky předmětu 
„krizové řízení pro inženýrské obory,  a které jsou podstatné pro odhalení nedostatků v řízení bezpečnosti překladišť ropných 
produktů. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
 
Schopnost ODBORNÉ tvůrčí práce malá. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
 
Uděláno pouze nejnutnější. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Formální, jazyková i grafická úroveň práce dobrá.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
Chybí citace a analýzy zákona č. 59/2006 S., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými  
chemickými látkami a chemickými přípravky  a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně   některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách), které jsou pro danou oblast podstatné.  

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Práce obsahuje základní výsledky. Pro potřeby praxe je třeba hlubší a komplexnější studium.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Chybějící citace a analýzy zákona č. 59/2006 S., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými   
chemickými látkami a chemickými přípravky  a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně   některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách). 

Nízká samostatnost a časté přesuny konzultací. 

Pláč při upozornění, že převzaté údaje z odborné knihy musí citovat. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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