
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
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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)* 18 

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)* 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

30 

5. Celkový počet bodů 86 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Který právní předpis definuje tvar a význam varovného signálu?

2. Uveďte název a charakteristiku signálu určeného pro svolání JPO.

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

Cílem diplomové práce bylo navržení teoretického východiska nového systému varování pomocí územně
lokalizovaných textových zpráv pro obec s rozšířenou působností Jindřichův Hradec.
Lze konstatovat, že cíl diplomové byl naplněn. Autorka na základě podrobného studia fungování
současného systému varování v České republice vhodným způsobem navrhla nový systém varování, a to
nejen pro rovinu využití v obci s rozšířenou působností, ale i pro další orgány státní správy.
Kladně hodnotím zdařilou komparaci fungování systému varování v České republice a v Turecké republice.
Diplomová práce je psaná přehledně, neobsahuje gramatické a pravopisné chyby. Formální úprava
vykazuje několik nepřesností.
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