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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)* 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15 

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)* 

6 

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

28 

5. Celkový počet bodů 77 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jiné prostředky než koncové prvky varování lze využít k varování obyvatelstva?

2. Který modul zabezpečuje řízení radiové sítě, komunikaci se zadávacími terminály, monitorování
provozu a stavu koncových prvků Jednotného systému varování a vyrozumění?

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

V praktické části student provedl SWOT analýzu koncových prvků varování a analýzu nedostatků
Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Na základě získaných dat navrhl modernizaci
systému. Kladně hodnotím snahu studenta o navržení nových koncových prvků varování, především o
poplašná zařízení do domácností, využití vozidel jako koncových prvků varování a vizuální zařízení.
Teoretická část obsahuje zdařilou komparaci systémů varování v České republice, Spolkové republice
Německo a Slovenské republice.
V odborném textu se autor dopustil dvou nepřesností - na str. 32 chybně uvádí délku zkušebního tónu
(grafické znázornění je v pořádku) a na str. 67 nepřesně formuluje oddělení, které u HZS krajů vykonává
preventivně výchovnou činnost.
Diplomová práce vykazuje drobné gramatické a stylistické chyby. Autor na konci práce předkládá seznam
zkratek, ale v textu vysvětlení postrádám. Formální stránka je na dobré úrovni.
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