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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Tomáš Petřivý 
s názvem: Analýza rizik města Lázně Bělohrad

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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)* 

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč jste použil SWOT analýzu a metodu expertních odhadů? Jaké další analýzy rizik by bylo
možné použít?

2. Z jakého důvodu jste zvolil v havarijní kartě přesun osob do vyšších podlaží a nenavrhl jste
například jejich evakuaci?

3. 

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 komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Posuzovaná diplomová práce se věnuje problematice vytvoření komplexní analýzy rizik města Lázně
Bělohrad. Pozornost byla zaměřena na identifikaci potenciálních hrozeb, jejich analýzu a vyhodnocení. U
nejzávažnějších hrozeb byla zhodnocena aktuální připravenost obecního úřadu a složek IZS na mimořádné
události s nimi spojené a v návaznosti na to byly navrženy další preventivní a represivní opatření.
Diplomová práce je pojata komplexně, fundovaně řeší a diskutuje závažné otázky civilní nouzové
připravenosti města Lázně Bělohrad, analýzy rizik a úniku nebezpečných chemických látek.
Z textu celé práce je zřejmé, že se autor v dané problematice velmi dobře zorientoval, z poměrně
rozsáhlého souboru dat dokázal selektovat podstatné informace. Ke zpracování přistupoval aktivně a s
velkým zájmem, řadu cenných údajů a podkladů pro práci dokázal získat řízenými rozhovory a
konzultacemi s odborníky z praxe.
Specifickým přínosem je podrobné zpracování analýz rizik a havarijní karta. Rovněž i to, že diplomová
práce využívá SW nástroj pro modelování vybrané nebezpečné chemické látky. Přínos pro praktické i
teoretické využití je nesporný, možno doporučit uvedenou, navrženou havarijní kartu k posouzení a zavést
pro potřeby HZS, výsledky analýz rizik konzultovat s vedením města a zavést nápravná opatření.

Předložená diplomová práce splňuje požadované obecné nároky na kvalitu zpracování a navrhuji hodnocení
stupněm výborně (A).
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