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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Nikola Ševcovicová 
s názvem: Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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)* 

40 

5. Celkový počet bodů 99 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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

Studentka zpracovala zajímavé téma, které se týká nových pravidel pro stanovení zóny havarijního
plánování v rámci prevence závažných havárií. Studentka na základě nové metodiky zpracovala zónu
havarijního plánování pro vybraný objekt, vymodelovala ji pomocí dostupných softwarových nástrojů a
následně porovnala nově stanovenou zónu s předešlými zónami a také porovnala výsledky ze softwarových
nástrojů.
Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala odpovědně. Grafická i stylistická stránka diplomové
práce je na dobré úrovni. Všechny plánované cíle práce byly splněny. Studentka použila k jejich naplnění
adekvátní metody.
Zajímavým výstupem diplomové práce, který má uplatnění v praxi, je možnost využít tzv. víceúrovňové zóny,
kdy v jednotlivých zónách by byla realizována různá opatření ochrany obyvatelstva.

Závěr:
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
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